
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№23 

 
 

Взето с протокол №6 от заседание на Общински съвет Сопот проведено на 
29.01.04г. 
Относно:Отдаване под наем на Общинска земя върху която са монтирани 

павилиони по чл.56 от ЗУТ  и по отменения чл.120 ал.4  от 
ППЗТСУ 

 
Докладна записка №32/20.01.04г. от кмета на Община Сопот 

 
След като се запозна със становището на комисията, Общинския съвет  
 

РЕШИ: 
 

1.Задължава В.Личев – кмет на Община Сопот да изготви анекси за 
временните павилиони,собственост на физически и юридически 
лица,поставени по реда на чл.56 от ЗУТ върху Общинска земя със 
сключени договори за срок от три години ,на основание  
указ№318/05.09.2003г. при наемна цена за 1кв.м. земя както следва: 
 
гр.Сопот 
I. зона 
До 20 кв.м.    - 4.00 лв./кв.м. 
От 20 до 50 кв.м.   - 3.50 лв./кв.м. 
Над 50 кв.м.   - 3.00 лв./кв.м. 
 
II.зона  
До 20кв.м.    - 3.50 лв./кв.м. 
От 20 до 50кв.м    - 3.00 лв./кв.м. 
Над 50кв.м.    - 2.50 лв./кв.м 
 
За с. Анево  
II.зона  
До 20кв.м.    - 3.50 лв./кв.м. 
От 20 до 50кв.м    - 3.00 лв./кв.м. 
Над 50кв.м.    - 2.50 лв./кв.м. 
 



III. зона  
До 20 кв.м    - 3.00 лв./кв.м. 
От 20 до 50 кв.м   - 2.50 лв./кв.м. 
Над 50 кв.м    - 2.00 лв./кв.м. 

- Към анексите задължително да се приложат  издадените разрешения  
и одобрените схеми съгласно чл.56 ал.2 от ЗУТ 

-  
2.Задължава В.Личев – кмет на Община Сопот  да сключва договори  за 
отдаване под наем на Общинска земя  по изготвена схема  от техническа 
служба ,одобрена от главен архитект съгласно  чл.56 ал.2 от ЗУТ, като 
наемната цена  за  1.кв.м. да бъде съгласно т.1 
 
3.Съгласно параграф 17 ал.1 от преходните разпоредби на ЗУТ в 
договорите за наем да има задължителна клауза  - “При реализиране на 
предвидено застрояване съгласно действащ подробен устройствен план 
договора за наем се прекратява с едномесечно предизвестие. 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 17 
“За”                     -17 
 “Против”                    -  
“Въздържал се”                  - 
 
 
Зам. председател Об.С:……………………….     
    /Г.Шльомская/ 

 
 

Зам.председател Об.С:……………………….. 
/К.Цветков/ 

 
 
 
 
 

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

 
В.Г./В.Г.                                                       
 
 


