
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 117 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 11.12.2008г.  В  
 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ  

 
 
Относно:

 

 Предоставяне под наем на терен на „ЕНДУРУ КЛУБ 
ЕКСТРЕМ” – седалище и адрес на управление гр.Сопот 
ул.”Кирил и Методий” № 5 рег. По ф.д.№ 536/2006 г. по 
описа на Пловдивски окръжен съд като сдружение с 
нестопанска цел.  

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на  
Мариана Кацарова – Общински съветник с  вх.№89/19.11.08г. становището  
на ПК “УТ” и  след станалите разисквания  

 
РЕШИ: 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА),  чл. 30, ал. 2 от Закона за физическото 
възпитание и спорта, чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.37 ал.3 от ППЗСПЗЗ,  Общински 
съвет Сопот          

1. Предоставя под наем за срок от 1 година на „ЕНДУРО КЛУБ 
ЕКСТРЕМ” със седалище и адрес на управление гр.Сопот ул.”Кирил и 
Методий” № 5 рег. по ф.д.№ 536/2006 г. по описа на Пловдивски окръжен съд 
като сдружение с нестопанска цел, следния имот за осъществяване на целите 
за които са регистрирани: 

Вид на имота /начин на трайно ползване/: нива, пл.№ 226, в местността 
„Таушандере”, землището на гр.Сопот 
Площ: 15,072 дка 
Вид територия: селскостопански фонд 
Категория: 9-та 
Вид собственост: стопанисвана от общината. 
 
2. Задължава кмета на Община Сопот да сключи договор за наем със 

сдружението, като в договора залегнат клаузи които: 
2.1. да отразят изискването на чл.37 ал.3 от ППЗСПЗЗ; 
2.2. изрично да забранят на наемателя да извършва, каквото и да е 

строителство в имота и/или да поставя временни преместваеми съоръжения;   
2.3. да задължат наемателя, през срока на договора, да проведе минимум 

едно състезателно спортно мероприятие от спорта ендуру от регионален или 
национален характер. 



 
3. Общински съвет Сопот, определя годишна наемна цена 1,50 на дка.  
 
 

Общ брой Общински съветници – 17 
Гласували     - 16 
“За”             -16 
“Против”   - няма 
“Въздържал се” – няма 
 
 
 
 
Зам.председател на Об.С……………...  
       /Л.Джапаров/ 
 
Зам.председател на Об.С………………………. 

/М.Кацарова/ 
 
Председател на ОбС.:……………….. 

    /В.Попов/         
 
 
                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  


