
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№305 
 

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

09.03.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
ОТНОСНО: Постъпила молба с вх.№54/14.02.2006 “Дерби-97П” ЕООД – 

гр.Сопот за разширение и частично преустройство на 
Хлебозавод - Сопот 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

Станчо Петков, председател  на ПК “Стопански дейности, 
разпореждане с общинско имущество...”   и след станалите разисквания 
 
 

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет Сопот дава съгласие за разширение и частично 
преустройство на “Хлебозавод – Сопот” към имот с Акт за частна 
общинска собственост №99/6.01.2000г. за санитарно – битови  и 
административни помещения с площ 148.80 кв.м.: от тях 
преустройство 62кв.м. и разширение пристройка 86.80 кв.м. по 
проект одобрен от ЕСУТ при Община Сопот с Протокол № ХХІV от 
02.02.06г.  

2. Общински съвет Сопот дава съгласие за приспадане стойността на 
новото строителство по КСС в размер на 59 979,00 лв., за сметка на 
част от наема. 

3. Задължава наемателя да внася  сума от по 200 лв. като част от 
дължимия наем месечно в касата на Община Сопот за периода – до 
пълното изплащане  на новото строителство , чиято сума да не 
надвишава  сумата от КСС. 

4. Строителството и преустройството  да бъде извършено в рамките на 
6 /шест/месеца , но не по-късно от 30.09.2006г.  

5. Новото строителство, както и всички преустройства и разширения от 
наемателя “Дерби-97П” ЕООД – гр.Сопот са собственост на Община 
Сопот независимо от степента на завършеност. 
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6.  Задължава Кмета на Община Сопот в петнадесет дневен срок  да 
сключи Анекс към договора в съответствие с приетите решения от 
т.1 – т.5 включително. 

7. Задължава Кмета на Община Сопот да завиши балансовата стойност 
на имота със стойността на новото строителство, преустройствата и 
разширенията. 

8. Задължава Кмета на Община Сопот да организира цялостен 
инвеститорски контрол 

9. Кмета на Община Сопот да организира изготвяне на нова експертна 
оценка за месечна наемна цена след регистриране  на завършеното 
ново строителство съгласно чл.177 от ЗУТ и подпише Анекс с 
наемателя. 

 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –14 
Гласували     - 14 
“За”               - 13 
“Против”      -няма 
“Въздържали се” – 1 

 
 
Председател на Общ.С.:……………….. 

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

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

           /К.Цветков/                               
 
 

 Вярно с оригинала: 
/печат/  


