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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 73 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 12 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 23.08.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 77/27.07.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

община Сопот.     
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на "Център за работа с 

деца" /ЦРД/ - Сопот за срок до 25 години на имот, публична общинска собственост - 

"Шошева къща" с идентификатор 68080.502.523.1 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот. 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал. 2 в изпълнение на 
правомощията по ал. 1 т. 8  от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 3 ал. 2, т.2 и чл.12 ал.1  от Закон за 
общинска собственост /ЗОС/ и чл. 16, ал.1, 8 и 9 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, прие следното:   

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общински съвет – Сопот определя имот – публична общинска собственост 

„Шошева къща“ с идентификатор 68080.502.523.1 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот за осъществяване на извънучилищни 

дейности от децата, в свободното от  учебни занятия време, чрез полезни занимания –  

детска театрална школа, школа по приложно и изобразително изкуство, графичен 

дизайн и други, осъществявани от „Център за работа с деца“ – Сопот, определен като 

център за подкрепа за личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и 

училищно образование /обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г. и в сила от 01.08.2016 

г./, в рамките на дейност 337 „Извънучилищни дейности“. 

2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и подпише договор за 

безвъзмездно управление с Директора на „Центъра за работа с деца“ – гр.Сопот, в 

изпълнение на т.1 от настоящото решение.  

3. Контролът по управлението на имота по т.1 се упражнява от Кмета на 

общината. 
 

 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 
- на основание чл. 21 ал. 2 в изпълнение на правомощията по ал. 1 т. 8  от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 3 ал. 2, т.2 и чл.12 ал.1  от Закон за 
общинска собственост /ЗОС/ и чл. 16, ал.1, 8 и 9 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество /НРПУРОИ/;  

- и като взе предвид мотивите за целесъобразност на вносителя и възможността за опосредстване 
на извънучилищните дейностите на „Център за работа с деца“ – гр.Сопот, като акт на грижа за изява и 
кариерното развитие на децата на общината.                                                

 

 

  
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
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 Гласували                - 16 
„За”                          - 15 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - 1 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


