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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№290 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

10.02.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
ОТНОСНО : Учредяване право на строеж върху общинска земя за не 

жилищни обекти – основно застрояване с обществено 
обслужващи функции в УПИ VІІ, кв.69 по плана на гр. Сопот 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от Веселин 
Личев – Кмет на Община Сопот, становището на ПК “ТСУ”и ПК 
“Стопански дейности”   и след направените разисквания 

 
 

РЕШИ: 
 
 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА и чл.37 ал.1 от ЗОС да учреди 
отстъпено право на строеж върху общинска земя за не жилищни обекти – 
основно застрояване с обществено обслужващи функции  - търговия и 
услуги в УПИ VІІ, кв.69 по плана на гр.Сопот , актуван с Акт за Общинска 
собственост №191/23.03.2004г., както следва : 

 
1.1. Сграда с обществено обслужващи функции - търговия и услуги – 3М 3П 

– 168кв.м и РЗП – 504 кв.м. в УПИ VІІ кв.69  по плана на гр.Сопот, с 
начална тръжна цена 42 915лв. определена от лицензиран оценител. 

1.2. Сграда с обществено обслужващи функции - търговия и услуги – 1М 3П 
– 68кв.м в УПИ VІІ кв.69  по плана на гр.Сопот, с начална тръжна цена 
5 790лв. определена от лицензиран оценител. 
 

2. Утвърждава условията за провеждане на търг с явно наддаване   за 
учредяване  право на строеж за не жилищни обекти  съгласно т.1. 
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3. Кмета на Община Сопот Веселин Личев да организира провеждането на 
търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за не жилищни 
обекти  - основно застрояване  с обществено обслужващи функции, по 
цени определени в т.1 и утвърдени условия по т.2               

 
4. Кмет на Община Сопот Веселин Личев  въз основа на резултатите от 
търга да издаде заповед и подпише договор за учредяване право на 
строеж  със спечелилите , като в договорите изрично се упомене 
предназначението на сградите съгласно т.1           

 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали - 14 
Гласували     - 14 
“За”             - 10 
“Против”   -1 
“Въздържал се” - 3 
 

 
Председател на Общ.С.:……………….. 

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

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

           /К.Цветков/                             
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


