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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№170 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

13.01.2005г .  ПРОВЕДЕНО В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 
 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за пристройка към  
ЖСК  “Младост”4, построена в УПИ ІІ кв.50 “А” 
по УП на гр.  Сопот – ул.  “Иван Вазов”№29 “Б” 

 
 

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, 
приватизация, следприватизационен контрол, предприсъединителни 
фондове, евроинтеграция, инвестиционна политика и трудова заетост; 
становището на ПК – ТСУ   и след станалите разисквания 
 
 
 

РЕШИ: 
 

 
 
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с промяна на 
съществуващо складово помещение находящо се в приземен етаж на ЖСК 
“Младост” 4, гр. Сопот собственост на Танко Николов Дечев и разширение 
на терасата на Янко Неделчев Янков, собственик на ап.1, ет.1 в същата 
кооперация и постъпили съответно молби от Танко Н. Дечев  с вх.№ 
2694/09.08.2004 г. и на Янко Н. Янков с вх. № 182/12.10.2004 г. както и 
предоставен подробен проект за пристройка към ЖСК “Младост”4, който е 
неразделна част от решението, Общинския съвет дава съгласие да се 
учреди право на строеж за 20.04 кв.м. разгъната застроена площ в УПИ 
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частта общинска собственост съгласно АКТ № 124/ 02.08.2000 г. както 
следва: 
1.1. В полза на Танко Николов Дечев – за пристройка към съществуващо 
складово помещение на приземен етаж – 13.42 кв.м. 
1.2. В полза на Янко Неделчев Янков – за пристройка към съществуваща 
тераса на Іви етаж- 6.62 кв.м. 
 
2. Общински съвет – Сопот определя цена 70 лв. на кв.м. – разгъната 
застроена площ за учредяване право на строеж съгласно т.1 и т.2. 
 
3. Общински съвет – Сопот възлага на Веселин Личев – кмет на Община 
Сопот да организира завършване на процедурата по учредяване правото на 
строеж, съгласно действащите законови разпоредби. 
 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –16  
Гласували     - 16 
“За”               -12 
“Против”      - 2 
“Въздържали се” – 2 
 
 
 

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

 
 
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 

 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                                
Вярно с оригинала: 

/печат/  


