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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№324 
 

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

15.06.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
 
ОТНОСНО: Доброволна делба на недвижим имот 
 
 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка –с 
вх.№33/08.05.06г.от Веселин Николов – Общински съветник ,  
становището на ПК “УТ” , становището на ПК “Стопански дейности, 
разпореждане с общинско имущество , приватизация , след 
приватизационен контрол , предприсъединителни фондове , 
евроинтеграция , инвестиционна политика и трудова заетост” 
становището на ПК “АПВ”   и след направените предложения , 
изказвания ,  и  разисквания 
 

РЕШИ: 
 
1.На основание чл.36 ал.1 от ЗОС да се извърши Доброволна делба на 
двуетажна търговска сграда с избен етаж /битова механа/ построена в УПИ 
І – Дом за услуги , поща , музей , Универмаг , със застроена площ 440 м2 и 
разгъната застроена площ 1083,11 м2 със следните два дяла: 

• ДЯЛ І – включващ етаж І и ІІ с РЗП – 830,06 м2 на РПК – “Наркооп” 
Сопот 

• ДЯЛ ІІ - включващ избен етаж /битова механа/ с РЗП 233,05 м2 на 
Община Сопот и част от І етаж/вход за избен етаж/ 20 м2 

 
2. На основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗОС кмета на Община Сопот  - 
Веселин Личев да извърши процедурите по доброволната делба . 
 
3.При подписване на договора за доброволната делба да бъде включена 
клауза  за съгласие на съсобствениците за отваряне на вход на южната 
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фасада на избеният етаж, изграждане на санитарен възел  странично от 
входа за първия етаж на сградата. 
 
4. Общински съвет Сопот дава съгласие РПК “Наркооп” да извърши 
ремонт и преоборудване на определената и част 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –16 
Гласували     - 16 
“За”               - 15 
“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/  


