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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 114 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №17 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.03.2013 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 

  По докладна записка с вх.№ 103/26.03.2013 г.   от Веселин Личев – 

Кмет на Община Сопот 

 

Относно: Съгласие Община Сопот да кандидатства съвместно с 

„Българска асоциация спорт за всички” пред Министерство на физическото 

възпитание и спорта за реализирането на проект–„Създаване на фитнес 

център на открито”. 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.2 и чл.30 от Закона за 

физическото възпитание и спорта, НАРЕДБА № Н-1 от 8.02.2007 г. за 

условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на 

физическото възпитание и спорта на спортни дейности, прие следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общински съвет Сопот дава съгласие, община Сопот да бъде 

партньор на „Българска асоциация спорт за всички”, в реализирането на проект 

„Създаване на фитнес център на открито” пред Министерството на 

физическото възпитание и спорта, по „Програма за развитие на спорта за 

всички”. 

2. За реализиране изпълнението на решението по т.1: 

2.1 Община Сопот предоставя безвъзмездно за срок от три години част 

от поземлен имот с идентификатор 68080.501.1519 по КККР на гр.Сопот /УПИ 

ХХІV, кв. 14 по плана на гр.Сопот/, с площ 80 кв.м., находяща се в западната 

част на имота, за монтиране на уредите предмет на проекта. 

2.2 Гарантира устойчивост на реализирания проект, като се ангажира да 

не използва предоставения имот по т.2.1, на който са монтирани 

съоръженията,  за други цели, в три годишния период. 

3. Упълномощава Кмета на общината да подпише договор за 

партньорство с „Българска асоциация спорт за всички”, в който да бъде 

отразен ангажимента на Общината по предходните точки, като в изрична 

клауза в договора да е отразено, правото на общината да придобие правото на 
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собственост върху уредите след монтирането им, както и че същите остават 

собственост на общината след изтичане на тригодишния срок и клауза в която 

да е отразено правото на безвъзмездното им ползване от „Българска асоциация 

спорт за всички” в този три годишен срок. 
 

      МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.2 и чл.30  от Закона за 

физическото възпитание и спорта, НАРЕДБА № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за 

финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на 

спортни дейности 
 

 
 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  12 

 Гласували                - 12 

„За”                          - 11 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 1 
 

 

 

 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


