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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№138 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №23 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

11.11.2004г .  
 
 
 

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА И  
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ТЪРГ ЗА  
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ 

 
 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 
ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ, със становището на 
ПК – “стопански дейности, разпореждане с общинско имущество” и след 
станалите разисквания  
 

РЕШИ: 
 
 

I. На основание чл.42 ал.2 от Наредба по чл.8 ал.2 от ЗОС определя 
начална месечна наемна цена, както следва: 

1. Павилион гр.Сопот ул. “Г. Попниколов” кв.81.б – 154 кв.м. – 224 лв. 
2. Павилион гр.Сопот ул. “Ал. Стамболийски”, кв.21 – 97 кв.м. – 139 лв. 
3. Павилион – метална конструкция гр.Сопот ул. “Стара планина”, кв.14 

– 69.3 кв.м. – 139 лв. 
4. Павилион гр.Сопот ул. “Ставри Костов”,  кв.34 /Пазарище/ – 82 кв.м. 

– 168 лв. 
5. Шестограм №1 гр.Сопот ул. “Хр. Маджаров” и бул.”Иван Вазов”, 

кв.69 – 1.80 кв.м. – 25 лв. 
6. Шестограм №2 гр.Сопот ул. “Хр. Маджаров” и бул.”Иван Вазов”, 

кв.69 – 1.80 кв.м. – 25 лв. 
7. Шестограм №4 гр.Сопот ул. “Хр. Маджаров” и бул.”Иван Вазов”, 

кв.69 – 3.60 кв.м. – 50 лв. 
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8. Масивна стопанска сграда гр.Сопот ул. “Ставри Костов”, кв.34 
/Пазарище/ – 115  кв.м. – 233 лв. 

9. Гараж №12 гр.Сопот кв.58 УПИ VI – 18 кв.м. – 19 лв. 
10. Гараж №13 гр.Сопот кв.58 УПИ VI – 18 кв.м. – 19 лв. 
11. Гараж №19 гр.Сопот кв.58 УПИ VI – 18 кв.м. – 19 лв. 
 
II. Утвърждава условията за провеждане на явен търг /със стъпка на 

наддаване 2%  за търговски обекти/ за отдаване под наем на общински 
обекти съгласно приложението, което е неразделна част от това решение. 
Неразделна част от това решение е и приложената схема за поставяне на 
временни преместваеми съоръжения в гр.Сопот. 

 
III. В състава на комисията провеждаща търга да бъде включен 

представител на Общинския съвет. 
 
IV. Задължава Веселин Личев – Кмет на Община Сопот да създаде 

необходимата организация за провеждането на търга. 
 
V. Задължава Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, въз основа на 

резултатите от търга да издаде заповед и подпише договор със 
спечелилите.  
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –15  
Гласували     - 15 
“За”               -15 
“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/                                
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Вярно с оригинала: 
/печат/  


