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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№173 
 

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

13.01.2005г .  ПРОВЕДЕНО В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 
 
 

ОТНОСНО: Преустройство в  крило “Б” – 1 етаж  в сградата  
на “Болницата” отдадено под наем на  
общопрактикуващи лекари и  неговото ново  
преразпределение. 

 
 

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… и след 
станалите разисквания 
 
 
 

РЕШИ: 
 

 
1. В срок до 20.01.2005 г. манипулационна № 2 в крило “Б” на 

първия етаж да бъде преградена с олекотена стена и полезната площ от 18 
кв.м. да бъде разделена на две помещения с отделни врати по 9 /девет/ 
кв.м. с нови номера  № 2 /лява част/ и № 2 “А” /дясна част/ , като двете 
нови помещения не претърпяват промени във функцията си на 
манипулационни. 

2. За манипулационна  № 2 с площ от 9 кв.м. да бъде сключен 
договор за наем на недвижим имот общинска собственост от РСП 
– 2000 ООД  АГППМП /групова практика/  с Кмета на Общината. 

3.  За манипулационна  № 2 “А” с площ от 9 кв.м. да бъде сключен 
договор за наем на недвижим имот общинска собственост от д-р 
Копчалиев, д-р. Чомакова, д-р Колев и д-р Иванова  с Кмета на 
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Общината, като наема за 9 кв.м. бъде разделен по ¼  за всеки от 
тях. 

4.    Средствата необходими за преустройството са за сметка на 
наемателите. 

5. Новите договори за наем на недвижим имот, общинска 
собственост, намиращ се в гр. Сопот ул. “3-ти март” № 20 между 
практикуващите лекари и стоматолози и кмета на Община Сопот 
подробно описани, да бъдат подписани и вписани в Районен съд 
Карлово до 31.01.2005 г.  

6. Общински съвет – Сопот възлага изпълнението на взетото 
решение на Кмета на Община Сопот. 

 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –12 
Гласували     - 12 
“За”               -12 
“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/                                
Вярно с оригинала: 

/печат/  


