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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№86 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ СОПОТ НА 23.06.2004г. 

 
ОТНОСНО:Откриване на процедура, одобряване  условия за провеждане 

на неприсъствен конкурс по оферти и определяне срока за 
отдаване под наем на обект “ХЛЕБОЗАВОД”гр.Сопот 

  
Общинският съвет, след като се запозна  с докладната записка  на 

ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ – кмет на Община Сопот както и със становището на 
П.К. по Стопански дейности, разпореждане с Общинско 
имущество,приватизация, евроинтеграция, инвестиционна политика и 
трудова заетост и след направените разисквания  
 

РЕШИ: 
1.Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот да обяви процедура 
конкурс по оферти за общински обект“ХЛЕБОЗАВОД”гр.Сопот обект с 
производствено предназначение актуван с акт за частна общинска 
собственост №99/06.01.2000г. находящ се в гр.Сопот кв.82 парцел           
ХІ-хлебопекарна 
 
2. На основание чл.42 ал.2 от Наредба по чл.8  ал.2 от ЗОС Общинският 
съвет определя начална месечна цена на общински обект “ХЛЕБОЗАВОД” 
гр.Сопот в размер на 950лв./без ДДС 
 
3.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.3 от ЗОС Общинският 
съвет определя срока за отдаване под наем общински обект 
“ХЛЕБОЗАВОД” гр.Сопот обект  да бъде 5 /пет/години с възможност за 
удължаване на срока  на договора с още 5/пет/ години при изпълнение на 
клаузите на договора и взаимно съгласие на страните. 
 
4.Утвърждава условия за провеждане на конкурс по оферти  съгласно 
приложението,което е неразделна част от настоящото решение. 
 
5.Задължава кмета на Общината в едномесечен срок да организира  
необходимите действия за определяне на балансовата стойност на обекта и 
вписването му в баланса на Общината. 
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6.Със стойността на извършената инвестиция по ремонта,да се завиши 
балансовата стойност на обекта. 
 
7.Задължава кмета  Веселин Личев – кмет на Община Сопот в едномесечен 
срок да издаде заповед за комисия,която да удостовери актуалното 
състояние на обекта /движимо и недвижимо имущество/ в него. 
 
8. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот да издаде заповед за 
контрол и приемане на извършените видове работи и вложени средства в 
обекта на специалисти от отдел “УТ” и се изготви протокол за приемане от 
комисия.  
 
9. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот да създаде 
необходимата организация за провеждане на конкурса. 
 
10. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот въз основа на 
резултатите от протокола на комисията да издаде заповед и подпише 
договор със спечелилия конкурса.   
 
 
 
 
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/ 
 

ВГ/ВГ 
 
 
 

Вярно с оригинала: 
/печат/  


