
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№54 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СОПОТ НА 25.03.2004Г 

 
ОТНОСНО:ОСПОРВАНЕ НА РЕШЕНИЕ №46 ОТ 26.02.2004Г. ВЗЕТО С 

ПРОТОКОЛ №8 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТАТА НАРЕДБА ПО 
ЧЛ.8 АЛ.2 ОТ ЗОС 

 
Общинският съвет,след като изслуша изложението на ВЕСЕЛИН 

ЛИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ във връзка  с приетата от 
Общински съвет  НАРЕДБА по чл.8 ал.2 от ЗОС  и след станалите 
разисквания 
 

РЕШИ: 
1.По точка 1 – чл. 21 ал.3 думата “картотека”се заменя със следният текст: 
- се води на отчет на обектите със техните досиета. 
Член 21 
/1/ /2/ 
/3/Не се актуват временни постройки,да се води отделен отчет на обектите 
със техните досиета 
 
2.По точка 2 – отхвърля направеното възражение,тъй като не могат да 
бъдат смесвани понятията “НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА“ и “ПАЗАРНА 
ЦЕНА” 
- Член 22 ал.2 придобива вида: 
Началната тръжна цена се определя от Общинския съвет по предложение 
на Общинска администрация,отдел “Общинска собственост” изготвено въз 
основа на оценка от лицензиран оценител. 
 
3.По точка 3 – отхвърля направените възражения ,тъй като от юридическа 
гледна точка понятията “разпореждане” и “управление” са различни и 
настоящия текст  по своя смисъл е “РАЗПОРЕЖДАНЕ” 
 
4.По точка 4 – отхвърля направеното възражение ,тъй като по своите 
правомощия  Общинския съвет не дава съгласие ,а взема решения. 
 
5. По точка 5 – чл.46 ал.4 т.3 – се променя т.2 със следният текст – т.1 
букви “б” и “в” 
Член 46 



1……. 
3. В третия търг участват граждани от населеното място,които притежават 
жилище  и отговарят на условията в т.1 букви “б” и “в” 
 
6.По точка 6 – чл.46 ал.4 т.4 – се добавя  само т.1 букви “б” и “в” 
Член 46  
/4/ 1.2.3. 
4.След провеждане на трети търг останалите свободни гаражи се обявяват 
на видно място в Общината и за тях могат да кандидатстват граждани 
участвали  предидущите търгове,отговарящи на условията на т.1 букви “б” 
и “в” – БЕЗ ТЪРГ 
 
7.По точка 7 – техническа грешка  
 
8. По точка 8 - се добавя 
Член 58  
/1/ /2/ 
/3/ В случай,че първоначалната цена на движимите вещи  не надхвърля 10 
минимални заплати,продажбата може освен чрез търг,да се извърши и 
чрез: 

- Предлагане на наемателите на Общински обекти 
- Преговори с потенциални купувачи /пряко договаряне/ 
-  

9.По точка 9 – се отхвърлят направените възражения на основание чл.8 и 
чл.35 от ЗОС и следващите членове на същия закон 
 
10.По точка 10 – отхвърля направеното възражение 
 
11. По точка 11 -  отхвърля направеното възражение 
В чл.94 ал.2 отпада думата “или конкурса” 
Член 94 
/1/ 
/2/Когато на търга се яви само един кандидат,търга се отлага с два часа и 
ако в този срок  не се яви друг кандидат,кандидата се обявява за спечелил 
по предложената от него цена,която не може да бъде по-ниска от 
първоначалната тръжна цена  
 
12.По точка 12 - отхвърля направеното възражение,тъй като цялата глава 
касае процедурите  и условията на търг и конкурс  
 
13.По точка 13 - отхвърля направеното възражение и предлага нов текст на 
параграф 3 



§ 3 Кмета на Общината внася в Общински съвет информация за всеки 
предходен месец за реално извършените разпоредителни сделки 
 
14.По точка 14 - §5 отпада от Наредбата 
 
 
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/ 
 

 
АБ/ВГ 
 
 

Вярно с оригинала: 
/печат/  


