
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№24 

 
Взето с протокол №6 от заседание на Общински съвет Сопот проведено на 
29.01.04г. 
Относно:Отдаване под наем на Общински обекти  по цени определени  от 

лицензиран оценител 
 

Докладна записка №30/20.01.04г. от кмета на Община Сопот 
След като се запозна с докладната  на кмета на Община Сопот г-н В.Личев 
и изслуша становището на комисията, Общинския съвет  
 

РЕШИ: 
 

1.На основание чл.42 ал.2 от ЗОС одобрява разпределението на  
Общинския жилищен фонд съгласно приложеното разпределение,явяващо 
се  неразделна част от настоящото  решение както следва: 
 
- ЖИЛИЩА ПОД НАЕМ – 10БР. 
на ул.”Ганчо Попниколов” №56А: 
ап.№1,ап.№5,ап.№7,ап.№9,ап.№11,ап.№14,ап.№17 
на ул.”Ганчо Попниколов”№56Б  
ап.№2,ап.№8,ап.№15 
 
- ЖИЛИЩА ПОДНАЕМ НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА – 5 БР. 
кв.”Сарая”бл.2/44 вх.А ап.№12 
кв.”Сарая”бл.2/44 вх.Б ап.№14 
ул.”Ганчо Попниколов”№56Б ап.№10,ап.№18,ап.№19 
 
- РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА – 2 БР. 
на ул. “Ганчо Попниколов”№56 Б ап.№6,ап.№12 

- В жилища под наем на бюджетна издръжка могат да се настаняват 
специалисти работещи с звената,които са на бюджетна издръжка,докато 
работят в тях. 
2.В предвид на това,че няма ново строителство и общинските жилища са 
ограничени да не се извършва картотекиране на нуждаещи се граждани за 
настаняване в общински жилища. 



Освободените такива с решение но Общинския съвет да бъдат 
разпределени като резервни и за настаняване  под наем на служители от 
бюджетна издръжка към Общината. 
 
3.Основната наемна цена на 1 кв.м. полезна площ на Общинските 
жилища,считано от 01.01.04г.да бъде 0,6%от минималната работна заплата 
за страната,а за заеманата полезна площ над полагащата се  по норматив, 
съгласно чл.17 ал.1 от ППЗОС – 1,2% от минималната работна заплата. 
  
4. Задължава В.Личев – кмет на община Сопот,да сключи анекси към вече 
сключените договори  от Община Карлово по определените в т.3 цени и 
разпределение на Общинските жилища описано в т.1 
 
5. Задължава В.Личев – кмет на Община Сопот да организира 
разработването на обща програма за придобиването и изграждането на 
сграден фонд за задоволяването на нуждите на новонуждаещите се 
граждани, за нуждите на Общинската администрация и помощните звена . 
Към проекта за “Бюджет 2004г.”се включат задължителни минимално 
необходими средства за това. 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 17 
“За”                     -16 
 “Против”                    -  
“Въздържал се”                  -1 
 
 
Зам. председател Об.С:………………………. 

/Г.Шльомская/ 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
В.Г./В.Г.                                                       



 
 


