
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 258 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ №37 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ –  СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 21.10 .2010 г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 Относно: Учредяване право на строеж на гаражи.Одобряване на начална 

тръжна цена и условия за провеждане на търг. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.37 ал.1 от ЗОС, чл.126 ал.1 т.4 и чл.127 ал.1 от 

Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС, в изпълнение на взето Решение №139/11.11.2006г., 

за строеж на гаражи върху общински терени на нереализирани петна по стари 

квартални разработки в кв.44, и предложена нова схема за 2бр. гаражи към група 

IV и нова група ХХI – с 6 бр. гаражи в същият квартал, разгледана и одобрена на 

ЕСУТ с протокол № VI/28.10.2009г. и виза от Главния архитект на Община 

Сопот съгласно чл.180 от ЗУТ, Общински съвет - Сопот 
 

РЕШИ: 

 

І.Общински съвет – Сопот дава съгласие за провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за 

учредяване право на строеж  на гаражи върху общински терени на територията на 

Община Сопот както следва: 

 

1.В УПИ І-компл.застрояване кв.44 гр.Сопот, актуван с Акт за ЧОС 

№113/10.05.2000 год. и 

съгласно ПУП-ПЗ одобрени със заповеди № 115 /10.02.1996 год., № 711 /06.09.1995 

год., № 59/29.01.1996 год и № 261/.05.04.1996 год. и предложена нова схема за 2 бр. 

гаражи към група ІV  и нова група ХХІ- с 6 бр. гаражи в същият квартал, разгледана 

и одобрена на ЕСУТ с протокол № VІ/28.10.2009 год.  и виза от Главния архитект на 

Община Сопот съгласно чл. 180 от ЗУТ, следните групи гаражни петна: 

 

Гаражи № 13,14,15 –група V, кв.44 

 Гаражи № 1, 2, 3 – група ХV „А”, кв.44 

Гаражи № 4,5,6,7,9,10,11,12,13 - ХV”ББ”група, кв.44 

Гараж № 16 и 17 към група – ІV, кв.44 

Гаражи № 1,2,3,4,5,6 нова група – ХХІ, кв.44 

 

2.В УПИ ХІІІ-комплексно застрояване кв.28 с.Анево, актуван с Акт за ЧОС № 

98/10.08.2004 год., съгласно ПУП-ПЗ одобрен със заповед № РД-09-202/12.04.2007 

год.следните групи гаражни петна: 

    1.Гаражи № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 – група 1, кв. 28 с.Анево 

    2.Гаражи №3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 -  

група 2, кв. 28 с.Анево. 

 



3.Утвърждава условия за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване 

право на строеж за гаражи. 

4. Определя начална тръжна цена за учредяване право на строеж на гаражи за 

кв.м.,както следва: 

І зона    –   25 лв. 

ІІ зона   –   20 лв. 

ІІІ зона  –   15 лв. 

с.Анево -   15 лв. 

 

5. Възлага на кмета на Общината-Веселин Личев да създаде необходимата 

организация за провеждането на търга. 

 6. Кмета на Община Сопот – Веселин Личев, въз основа на резултатите от 

търга да издаде заповед и подпише договор за учредяване право на строеж със 

спечелилите. 

 7. Определя за член на тръжната комисия общинския съветник Нина 

Георгиева. 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 17  

“За”             - 15 

“Против”   - няма 

“Въздържал се” – 2 
 
 

 

 
 

 

 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

 Председател на ОбС.:……………….. 

    /В.Попов/         

                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  

 


