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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№215 
 
 

 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №35 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

10.06.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
 
 
 

ОТНОСНО:  Предоставяне за безвъзмездно ползване помещения в 
сградата и оранжерия с терен в МУЦТПО – Сопот за 
работа с деца и младежи с увреждания. 

 
 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

Веселин Личев – кмет на Община Сопот предложена от Катя Адърска – 
зам.кмет на общината, становището на ПК “Стопански дейности, 
разпореждане с общинско имущество...” и след станалите разисквания 
 
 

РЕШИ: 
 
 
 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и параграф 78 от ПЗР на 
ЗОС Общинският съвет удължава срока на Договор за наем от 01.03.2004 
год. за ползване на помещение “Шивашка работилница” с прилежащи 
сервизни помещения в сградата – 110 кв.м. и оранжерия – 120 кв.м. до 10 
/десет/ години считано от подписване на договора. 

 
2. На основание чл.21. ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.6 от ЗОС и чл.20 

от НРПУРОС да се учреди безвъзмездно право на ползване на 
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Сдружението на родители с деца с ментални и физически увреждания 
“Бъдеще 2000” Сопот за работа с деца и младежи с увреждания на 3 /три/ 
помещения – 116 кв.м., 53 кв.м., 119 кв.м., в сградата и 500 кв.м. от терена 
на МУЦТПО – Сопот за срок – до срока на договора от 01.03.2004 год. 

 
3. Общинският съвет възлага на кмета на Община Сопот – Веселин 

Личев да подпише анекс за удължаване срока на договора и предоставяне 
допълнително 3 /три/ помещения – 116 кв.м., 53 кв.м., 119 кв.м.  в сградата 
и 500 кв.м. от терена на МУЦТПО – Сопот. 

 
4. Задължава кмета на общината в едномесечен срок да внесе за 

одобрение в Общинския съвет предложение /предварителен проект/  за 
използване на останалата част от общинския имот и общинското 
имущество в него. Предложението и проекта да бъдат съобразени с 
Общинския план за развитие. 

 
 
 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –14 
Гласували     - 14 
“За”               - 12 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – 2 

 
 
 
Председател на Общ.С.:……………….. 

    /Хр.Цолев/         
 
 
 
 
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                             
 
 
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


