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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№304 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

09.03.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
ОТНОСНО: Промяна  в Решение №204 взето с протокол №34 от              

19.05.2005г. във връзка с отдаване под наем общински имот 
 

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: 
 

В Решение №204 се правят промени, текста да се чете както следва: 
 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.16 от НРПУРОС да бъде 
отдаден под наем без търг или конкурс общински имот, находящ се на ул. 
“Йордан войвода” № 4, музейна сбирка “Иван Загубански”, попадащ в  
УПИ XVIII кв.35 по РП на гр. Сопот, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 163 / 11.12.2000 год. представляващ І-ви етаж от сграда с 
площ 71 кв.м. и сграда 8 кв.м., както и северно и южно помещение на ІІ-ри 
етаж,  на сдружение с нестопанска цел “Занаятчийски еснаф” – Сопот  – 
членове на Регионалната занаятчийска камара за демонстрация на 
тъкачество, плетачество, гравьорство, бродировачество, медникарство, 
рисуване върху стъкло и порцелан, ножарство, дърворезбарство и др. за 
срок от 5 /пет/ години. 

 
2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, общински имот, находящ 

се на ул. “Йордан войвода” № 4, попадащ в  УПИ XVIII кв.35 по РП на гр. 
Сопот, актуван с акт за публична общинска собственост № 163 / 11.12.2000 
год. представляващ североизточно помещение с площ 19 кв.м. 
разположено на ІІ-ри етаж от двуетажна сграда, да се използва за 
разполагане на музейна сбирка “Иван Загубански”, която да бъде 
организирана и стопанисвана от къща-музей “Иван Вазов”. 

 
3. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.16 от НРПУРОС да бъде 

отдаден под наем без търг или конкурс общински имот, находящ се на ул. 
“Йордан войвода” № 6, попадащ в  УПИ XIX кв.35 по РП на гр. Сопот, 
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актуван с акт за публична общинска собственост № 160 / 01.12.2000 год., 
представляващ І-ви етаж от двуетажна сграда за търговски обект за 
изделия на занаятите и информационен център за срок от 5 /пет/ години. 

 
4. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.16 от НРПУРОС 

общински имот, находящ се на ул. “Йордан войвода” № 6, попадащ в  УПИ 
XIX кв.35 по РП на гр. Сопот, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 160 / 01.12.2000 год., представляващ ІІ-ри етаж с 
квадратура 92 кв.м.от двуетажна сграда да се използва за общински нужди 
за разполагане на етнографска експозиция, която да бъде организирана и 
стопанисвана от къща-музей “Иван Вазов”. 

 
5. На основание чл.23 от Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС определя 

месечна наемна цена на кв.м. 0,29 лв. – 10% от цената определена съгласно 
чл.48 ал. 1 от ППЗДС / 0.96 лв. (цена на кв.м. жилищна площ) х 3= 2,90 х 
10% / 

6. Възлага на Веселин Личев – Кмет на Община Сопот да подпише 
договор за наем със сдружение с нестопанска цел “Занаятчийски еснаф” – 
Сопот  със седалище гр.Сопот ул.”Йордан Войвода” №4  регистрирани с 
ФД № 5694 и издаде заповед за настаняване. 

 
7. При подписване договора за отдаване под наем да бъде включена 

клауза:  
“ – Разходите  направени при консумация на ток и вода в двата имота 

са за сметка на наемателите.” 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –14 
Гласували     - 14 
“За”               - 9 
“Против”      -1 
“Въздържали 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/  


