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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№321 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №52 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

15.06.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
 
ОТНОСНО: Извършеният оглед на сградите общинска собственост и 
тяхното моментно състояние 
 
 
Общинският съвет, след като се запозна с Доклада на ПК “Стопански 
дейности, разпореждане с общинско имущество , приватизация , след 
приватизационен контрол , предприсъединителни фондове , 
евроинтеграция , инвестиционна политика и трудова заетост”  и 
представителите на общинска администрация съгласно заповед № РД-
09.38/23.01.2006г.становището на комисията   и след направените 
предложения , изказвания ,  и  разисквания 
 

РЕШИ: 
 

1.Читалище “Иван Вазов” – Сопот 
1.1. Средствата от Бюджет – 2006 на стойност 18 500 лв.съгласно 
приложение Б предвидени за основен ремонт по дейност 738 “Читалища” 
§5500”Капиталови трансфери” да бъдат приведени в едномесечен срок по 
предназначение 
1.2.Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев на следващо то 
заседание на Общински съвет Сопот да внесе информация , относно 
изпълнението на т.17 от Решение №298/28.02.2006г. на Общински съвет 
Сопот 
 
2.Начално училище “Неделя Петкова” –  Сопот 
2.1. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев в едномесечен срок 
да издаде заповед за назначаването на комисия , която да извърши 
инвентаризация и бракуване на неизползваемо и дефектирало имущество. 
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2.2. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев да се преведат 
средствата предвидени от капиталовите  разходи в размер на 20 000лв. и да 
се стартира процедура по тяхното усвояване. 
 
3.СОУ “Иван Вазов” – Сопот  
3.1. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев да издаде заповед 
за събарянето на временна сграда намираща се в двора на СОУ “Иван 
Вазов” 
3.2. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев да направи 
писмено искане  до изпълнителния директор на “ВМЗ” – ЕАД инж.Иван 
Иванов за безвъзмездно прехвърляне на новата учебна сграда намираща се 
в двора на СОУ “Иван Вазов” 
3.3. В едномесечен срок да стартира процедурата по извършване на 
неотложните ремонтни дейности на СОУ “Иван Вазов” 
 
4. МУЦТПО 
4.1. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев на следващото 
заседание на  Общински съвет Сопот да внесе информация относно 
изпълнението на проектите гласувани от Общинският съвет свързани с 
обекта.  
 
5.Хлебозавод – Сопот 
5.1. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев на следващото 
заседание на  Общински съвет Сопот да внесе информация относно 
изпълнението на проекта за разширяване и частично преустройство на 
Хлебозавода и изграждането на санитарно битови  и административни 
помещения от фирмата наемател “Дерби – 97 П”  
 
6.Целодневна детска градина “Роза” 
6.1.С предвидените средства от 12 000лв. спешно да се извърши основен 
ремонт на кухнята и тавана над стълбището от първия за втория етаж. 
6.2.Да се предприемат мерки за събарянето на неизползваемата външна 
тоалетна. 
 
7. Клуб на култориста 
7.1. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев в едномесечен срок 
да издаде заповед за събарянето на обекта. 
7.2. Кмета на Община Сопот Веселин Личев да внесе предложение за 
провеждане на търг за учредено право на строеж за изграждане на 
търговски обект за нуждите на квартала. 
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8. Зеленчуков магазин 
8.1. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев в едномесечен срок 
да издаде заповед за събарянето на обекта. 
8.2. Кмета на Община Сопот Веселин Личев да внесе предложение за 
провеждане на търг за учредено право на строеж за изграждане на 
търговски обект за нуждите на квартала. 
 
9.ЦДГ ”Приказен свят” 
9.1.В бюджет -  2007 да се предвидят средства за извършване на ремонтни 
дейности на сградата 
 
10. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев на следващото 
заседание на  Общински съвет Сопот да организира проверка за 
качественото изпълнение на всички проекти и ремонтни дейности  
извършени до сега по обектите общинска собственост и внесе информация. 
 
11. Задължава Кмета на Община Сопот Веселин Личев на следващото 
заседание на  Общински съвет Сопот да внесе информация относно 
изпълнението на т.14 от Решение №298/28.02.2006г. относно постъпилите 
средства за капиталови разходи и за текущ ремонт   
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –16 
Гласували     - 16 
“За”               - 16 
“Против”      -няма 
“Въздържали се” – няма 

 
Председател на Общ.С.:……………….. 

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

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

           /К.Цветков/                               
 
 

 Вярно с оригинала: 
/печат/  


