
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№49 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СОПОТ НА 25.03.2004Г 

 
ОТНОСНО:ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ 

ОБЩИНСКИ ИМОТИ В КВ.37 ПАРЦЕЛ ІІІ – 918 “КЛУБ НА 
ПЕНСИОНЕРА” ГР.СОПОТ 

 
Общинският съвет,след като се запозна  с докладната записка  на 
ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ и след направените 
разисквания 
 

РЕШИ: 
 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.12 ал.2 от ЗОС се предоставя  
безвъзмездно право на ползване върху Общински имот в кв.37 парцел ІІІ – 
918 “Клуб на Пенсионера”гр.Сопот, актуван с акт за собственост 
№166/31.01.2001г.,представляващ 1074 кв.м. дворно място и едноетажна 
сграда със застроена площ 216 кв.м. за осъществяване клубна дейност на 
пенсионерите на територията на гр.Сопот, като “стаята на жената”- 
16,5кв.м.е с право на съвместно ползване от “Клуб на пенсионера” и 
Основната организация към “Съюза на инвалидите” гр.Сопот 
 
2.Задължава  Веселин Личев – кмет на Община Сопот да издаде заповед и 
подпише договор за безвъзмездно право на ползване от “Клуба на 
пенсионера”за срок от 10 /десет/години.  
 
3. Задължава  Веселин Личев – кмет на Община Сопот да издаде заповед и 
подпише договор за безвъзмездно право на ползване с Основната 
организация към “Съюза на инвалидите” на територията на гр.Сопот за 
същия срок до намиране на друго подходящо помещение. 
 
4.Да се открият към местни дейности за “клуб на пенсионера”един брой 
длъжност – “Бюфетчик” с трудово възнаграждение в размер на 
минималната работна заплата  за страната ,считано от  01.04.2004г. и една 
втора длъжност – “Социален работник” с трудово възнаграждение в размер 
на една втора от минималната работна заплата  за страната за Основната 
организация към “Съюза на инвалидите”на територията на 
гр.Сопот,считано от  01.04.2004г. 



 
5.При прекратяване на дейността на “Клуба на пенсионера” и Основната 
организация към “Съюза на инвалидите” на територията на гр.Сопот имота 
да се върне на Община Сопот 
 
6. Задължава  Веселин Личев – кмет на Община Сопот да издаде заповед в 
която Общинска администрация да разработи и внесе за разглеждане и 
утвърждаване от Общински съвет “УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА 
КУЛТУРНИТЕ КЛУБОВЕ,ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ” на територията на 
Община Сопот в срок от 3/три/месеца 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували     - 15 
“За”               -15 
“Против”      -няма 
“Въздържали се” –няма  
 
 

Председател на Об.С……………….. 
/Хр.Цолев/         

Зам.председател на Об.С………….. 
/Г.Шльомская/ 

 
Зам.председател на Об.С………….. 

/К.Цветков/ 
 

 
 
 
 

Вярно с оригинала: 
/печат/ 
  

 
АБ/ВГ 


