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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№237 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №39 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

04.08.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 

ОТНОСНО:  Предоставяне на част от общински имот, находящ се в с. 
Анево кв.17 УПИ VI – училище, актуван с Акт 
№9/22.06.2000г. за частна общинска собственост на 
Сдружение с нестопанска цел осъществяващо обществено 
полезна дейност “Асоциация за регионални анализи” за 
обучителен център и административни нужди на 
кметство Анево. 

 
 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

Веселин Личев – Кмет на Община Сопот представена за разглеждане от 
и.д. кмет Катя Даскова, становището на ПК “Стопански дейности, 
разпореждане с общинско имущество…”    и след станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Общинският съвет дава съгласие Община Сопот да се включи като 
асоцииран партньор при реализиране на микропроект “Община Сопот -  
съвременни форми за развитие на човешкия капитал”. 

 
2.   Общинският съвет дава съгласие в състава на Граждански 

комитет за управление на проекта да влязат като представители на Община 
Сопот  председателя на Общински съвет–Сопот – Христо Цолев, 
началника на отдел “Хуманитарни дейности” при Община Сопот – Стефан 
Филчев, секретаря на читалище “Иван Вазов”-Сопот – Диана  Недкова. 
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3. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и молба вх.№ С-
605/25.02.2005 год.  на Сдружение с нестопанска цел осъществяващо 
обществено полезна дейност ”Асоциация за регионални анализи” да бъде 
предоставена за ползване за срок до 10 год. без търг и конкурс част от 
общински имот частна общинска собственост, актуван с акт   № 
9/22.06.2000год., находящ  се в с. Анево, кв. 17, УПИ VI – училище, като 
следва: дворно място 4009кв.м., Училище – МЖ – 534 кв.м., масивна 
сграда – 78 кв.м., КЛ-МС—5кв.м.,  представляващ: 
        700/4009 ид.ч. от дворно място  и 289/534 ид.ч.  от Училище, а 
именно: 
от дворно място – югоизточна част от парцела. 
от Училището да бъдат предоставени помещения: 
№ 1 – 26.5 м2; 
№ 2 – 27.2 м2; 
№ 3 – 28.4 м2; 
№ 4 – 45 м2; 
№ 5 – 24.4 м2; 
№ 6 – 7.8 м2 – склад; 
№ 7 – 53.8 м2 – фоайе; 
№ 8 – 8.36 м2 – коридор; 
№ 9 – 8.9 м2 – сан.възел. 
 

4. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12 ал. 1 от ЗОС да се 
предоставят за нуждите на кметство Анево част от общински имот, актуван 
с акт   № 9/22.06.2000год., находящ  се в с. Анево, кв. 17, УПИ VI - 
училище: дворно място 4009кв.м., Училище – МЖ – 534 кв.м., масивна 
сграда – 78 кв.м., КЛ-МС—5кв.м.,  представляващ: 
3309/4009 ид.ч. от дворно място  и 245/534 ид.ч.  от Училище, а именно: 
 1. Театрален салон – 125.6 м2; 
 2. Секретар – 15.5 м2; 
 3. Кмет – 25.8 м2; 
 4. Гримьорна – 18.2 м2; 
 5. Коридор – 21.3 м2; 
 6. Ветробран – 9.2 м2; 
 7. Сервизно помещение – 10.24 м2; 

 
5. “Асоциация за регионални анализи” се задължава да извърши 

основен ремонт на цялата сграда, по предварително съставена 
количествено-стойностна сметка, а извършеният ремонт и направените 
разходи да се  приемат с приемно-предавателен протокол /образец/ 19. 
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6. Възлага на Веселин Личев - кмет на Община Сопот да  издаде 
заповед и подпише договор за ползване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –11 
Гласували     - 11 
“За”             - 9 
“Против”   - няма 
“Въздържал 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/  
 
 


