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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№273 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №43 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

15.12.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
ОТНОСНО: Внасяне на списък – предложение на общинските пътища за 

регистриране в МРРБ на единен държавен списък на 
местните общински пътища и списък – предложения за 
обекти от общинска пътна мрежа,които да бъдат 
включени в Националната годишна програма/НГП/ 2006г. 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от 

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

РЕШИ: 
1.Общинският съвет, на основание чл.21.ал.1 т.8 от ЗМСМА , във връзка с  

      регистриране в МРРБ на единен държавен списък на местните общински 
пътища не приема списък – предложение на общинските пътища в 
рамките на Община Сопот. 

  
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали - 16 
Гласували     - 16 
“За”             - 5 
“Против”   - няма 
“Въздържал се” – 11 
 
 
 
2. Общинският съвет, на основание чл.21.ал.1 т.8 от ЗМСМА , във връзка с 
необходимостта от основен ремонт и внасяне на списък предложение за 
обекти от общинската пътна мрежа, които да бъдат включени в НГП – 
2006г. предлага за Община Сопот да бъдат предвидени средства както 
следва: 
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~ Общински път № ІV-60054 главен път /1-6/ София – Бургас – гара Сопот 
от км.0+000 до км. 1+900 – 266 000 /Двеста шестдесет и шест хил. лв./  
~Общински път № ІV-60052 главен път /1-6/ София – Бургас – с.Московец  
от км.0+000 до км. 0+975 – 136 500лв. /Сто тридесет и шест хиляди и 
петстотин лв./ 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали - 16 
Гласували     - 16 
“За”             - 13 
“Против”   -1 
“Въздържал се” –2 
3.Задължава Веселин Личев - Кмет на Община Сопот да създаде 
необходимата организация за поддържане на общинските пътища по 
списъка на т.1 за изпълнение и контрол по изпълнение на ремонтите и 
контрол по правомерното изразходване на средствата. 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали - 16 
Гласували     - 16 
“За”             - 11 
“Против”   -1 
“Въздържал се” –4 
 
 
 
 

Председател на Общ.С.:……………….. 
    /Хр.Цолев/         

 
Зам.председател на Об.С……………. 

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

           /К.Цветков/                             
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


