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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№226 
 
 

 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №37 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

27.07.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
 
 

ОТНОСНО:  Удължаване срока за наем на общинска земя и 
предоставяне допълнителна площ към павилион 
собственост на ЕТ “Аврам Лилов”, находящ се в кв.26 
УПИ-І гр. Сопот 

 
 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

Веселин Личев – кмет на Община Сопот, становището на ПК 
“Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество…”  и след 
станалите разисквания 
 
 

РЕШИ: 
 
 
 

1. Общински съвет – Сопот на основание чл.21 ал.1 т.8 от 
ЗМСМА, чл.5 ал.1 т.1.1 от Наредба за реда и условията за разрешаване за 
поставяне на ВПС, разрешава предоставянето на допълнителна площ до 40 
кв.м. към съществуващия павилион  - временно поставяемо съоръжение 
/търговски обект/ в УПИ І , кв.26 по регулационния план на гр. Сопот , 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 162 / 11.12.2000 год. по 
предходната схема за поставяне.  
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2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и параграф 78 ал.2 от ПЗР 

от ЗОС Общински съвет – Сопот  удължава срока на договора за наем на 
общинска земя от 30.09.2002 год. сключен с ЕТ “Аврам Лилов” с 
управител Аврам Арменов Лилов, седалище и адрес на управление ул. 
“Бойчо Огнянов” № 12 гр. Сопот за срок до 10 години, считано от датата 
на подписване на договора . 

 
3. Общинският съвет възлага на Кмета на Общината – Веселин Личев 

да подпише анекс за удължаване срока на договора до 10 години за площ 
до 40 кв.м. на утвърдено петно по цени съгласно Решение № 23 взето с 
Протокол № 6 от 29.01.2004 год. на Общински съвет. 
 

4. Разрешение за изграждане на ВПС, трябва да се издаде въз основа 
на одобрен индивидуален проект, съобразен с околната архитектурна 
среда. 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –14 
Гласували     - 14 
“За”               - 14 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – няма 
 

 
Председател на Общ.С.:……………….. 

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

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

           /К.Цветков/                             
 
 
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


