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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№232 
 

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

29.07.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 

ОТНОСНО:  Одобряване на цената за наем на лекарски и 
стоматологични кабинети на територията на Община 
Сопот  разположени в СБДПЛ “Иван Раев” – Сопот ЕООД 
и в здравна служба с. Анево. Промяната на наемната цена 
на 1 кв.м. полезна площ на помещенията общинска 
собственост и отдаването им под наем на индивидуалните 
и групови практики за първична медицинска помощ.  

 
 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

Христо Ангелов Цолев – председател на Общински съвет - Сопот, 
становището на ПК “Бюджет и финанси”, становището на ПК 
“Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество…”  и след 
станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Общински съвет – Сопот одобрява размера на наема на 
помещения, ползвани от индивидуалните лекарски и стоматологични 
практики както следва: 

- Лекарски кабинети  - 32 лв./кв.м. 
- Манипулационни    - 20 лв./кв.м. 
- Чакални                    -   4.80 лв./кв.м. 
- Санитарни възли     -   4.00 лв./кв.м. 
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2. На основание чл.102 ал.4 от ЗЛЗ наемната цена за ползване на 
помещения в СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД Сопот и здравна служба с. Анево 
от индивидуалните лекарски и стоматологични практики се определя по 
цени в размер 10 на сто от базисната цена определена от Общинския съвет 
и в нея не е включен ДДС. / Приложение №1/ 

 
3. В наемната цена не са включени общите консумативни разходи на 

наемателите – електричество, отопление, вода, телефони и др. в отдаваните 
по т.1 помещения. 

 
4. В изпълнение на т.1 от Решение № 183 взето с Протокол № 29 от 

заседание на Общински съвет – Сопот, задължава Кмета на Община Сопот 
със средства от наема да извърши ремонт на коридори, манипулационни, 
санитарни възли, осветление и оборудване на чакалните с необходимия 
инвентар. 

 
5. Задължава Кмета на Община Сопот в едномесечен срок от влизане 

на решението в сила да сключи Анекси към договорите с наемната цена 
определена в т.2. 

 
6. Наемната цена ежегодно да се актуализира с процента на 

инфлацията, съгласно данните от Националния статистически институт. 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –15 
Гласували     - 15 
“За”               - 12 
“Против”      - 1 
“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/  


