
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 303 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2011г.  В  
 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ  

 
 
 Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на имот 
публична общинска собственост: Кабинет №8 за дентална медицина, намиращ 
се в сградата на болница – СБДПЛ „Иван Раев”, ул. „Трети март” №20 
гр.Сопот. 
 
          На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 14 ал.7, ал.2 и ал.8 от Закона за 
общинската собственост, чл.18, чл.127 ал.1 от Наредба за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Сопот 
 

РЕШИ: 
 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем 
на: 
         1.1. Кабинет № 8 за дентална медицина, в едно с оборудването, намиращ се в 
южното крило в сградата на болница – СБДПЛ „Иван Раев”, ул. „Трети март” № 
20 гр. Сопот, актувана с Акт за публична общинска собственост № 
100/25.01.2000г. 
         1.2. за срок до 5 години. 
 2.Одобрява начална  месечна тръжна цена за „Кабинет № 8 за дентална 
медицина „ 80.00 лв. /осемдесет лева/ заедно с оборудването на кабинета /месечно 
без ДДС – съгласно експертна оценка  на оценител на имоти; 
 3.Утвърждава условия за провеждане на публичен търг с тайно надаване; 
 4.Упълномощава Кмета на Община Сопот да организира и проведе 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична 
общинска собственост – Кабинет № 8 за дентална медицина, в едно с 
оборудването, находящ се в южното крило в сградата на болница – СБДПЛ „Иван 
Раев”, ул. „Трети март” № 20 гр. Сопот. 
               5. Избира за член на тръжната комисия общинския съветник Любомир 
Атанасов. 
 

Общ брой Общински съветници – 17 
Гласували     - 15  
“За”             - 13 
“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/  


