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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№136 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №22 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

14.10.2004г .  
 

ОТНОСНО: ОТВЪПВАНЕ  ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА  
НЕЖИЛИЩНИ ОБЕКТИ В  УПИ VI – 
КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ,  КВ.88 ПО РП НА  
ГР.  СОПОТ.  ОДОБРЯВАНЕ НА НАЧАЛНА ТРЪЖНА  
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА  
ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА  СТОЕЖ ЗА  
НЕЖИЛИЩНИ ОБЕКТИ. 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ, ПК – “стопански 
дейности, разпореждане с общинско имущество” и след станалите 
разисквания 
 

РЕШИ: 
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.46, ал.1 от Наредбата 

по чл.8, ал.2 от ЗОС да се учреди право на строеж за не жилищни обекти в 
УПИ VI – комплексно застрояване кв.88 по РП на гр. Сопот, актуван с Акт 
за общинска собственост № 109/10.05.2000г. в рамките на 103,5 кв.м., 
съгласно приложената схема, която е неразделна част от настоящото 
решение. 

2. На основание чл.46, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС 
одобрява начална тръжна цена за учредяване право на стоеж  за не 
жилищен обект в УПИ VI  – комплексно застрояване кв.88 по РП на гр. 
Сопот, обект под 150 кв.м. във втора зона с начална цена 60 лв. на кв.м. 

3. Утвърждава условия за провеждане на търг за учредяване право на 
строеж  за не жилищен обект съгласно приложението, което е неразделна 
част от това решение. 

4. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот да организира 
провеждането на явен търг за учредяване право на строеж за не жилищен 
обект съгласно т.1 и т.2. 
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5. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот, въз основа на 
резултата от търга да издаде заповед и подпише договор със спечелилия 
търга. 

6. Предлага на Общинска Администрация да подготви отделно 
предложение  за определяне на цени за учредяване право на строеж за 
жилищни и не жилищни  обекти в различните зони на гр. Сопот и с. Анево. 

7. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот да коригира 
условията за провеждане на търга – от тайно наддаване в явен търг -  
съобразно изискванията на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. 

8. Общинският съвет определя 2% стъпка за наддаване от началната 
тръжна цена. 

 
 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –17  
Гласували     - 17 
“За”               -17 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – няма 
 
 
 

Председател на Об.С……………….. 
/Хр.Цолев/         

 
 
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 

 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                                
Вярно с оригинала: 

/печат/  


