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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№328 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №53 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

27.07.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ  

 
ОТНОСНО: Докладна записка от Веселин Личев – кмет на Община Сопот–с вх.№ 
60/24.07.06г. 
Относно:Предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години, 

транспортно средство – линейка на СБДПЛ “Иван Раев” гр. Сопот 
Докладва: В.Личев – Кмет на Община Сопот  
 
 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с вх. 
№60/24.07.06г. на Веселин Личев – кмет на Община Сопот становището 
на ПК “Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество, 
приватизация, следприватизационен контрол, предприсъединителни 
фондове, евроинтеграция, инвестиционна политика и трудова заетост”   
и след станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
 

 
Общински съвет – Сопот на основание чл. 21ал. 1 от ЗМСМА и чл. 42 ал.8 от 
НРПУРОС дава съгласие за: 

1.  Включване в активите на Община Сопот предоставеното със свидетелство за 
дарение № 2/06.07.2006 год. Транспортно средство – линейка,  

Марка: ФОЛКСВАГЕН, модел: LT 35, тип 2 АХ0АЕ, 
Рама № WV1ZZZ2DZVH008543, 
Работен обем: 2461 ССМ, мощност UW/DIN, 
Първа регистрация 21.03.1977 год. 
Регистрация от 21.07.2006 год. -№ РВ 5434 АХ 
2. Предоставя безвъзмездно право на ползване на транспортно средство – 

линейка – нов регистрационен № РВ 5434 АХ от 21.07.2006 год. МВР – 
Пловдив КАТ – Карлово на СБДПЛ “Иван Раев” гр. Сопот за срок от 5 /пет/ 
години. 

3. Транспортното средство – линейка описано в т.1 да се върне на Община 
Сопот след изтичане на срока по т.2, или преди уговорения срок в случай на 
приватизация на лечебното заведение. 

4. Възлага на Веселин Личев – Кмет на Община Сопот да подпише договор със 
СБДПЛ “Иван Раев” гр. Сопот за предоставяне безвъзмездно право на 
ползване на транспортното средство – линейка. 
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Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –17 
Гласували     - 17 
“За”               - 16 
“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/  


