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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 33 
 
 
 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ №6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.02.2012 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 
 

 

  По докладна записка с вх.№ 5/26.01.2012 г. – от Веселин Личев – 
Кмет на Община Сопот 
Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост на община Сопот  за периода 2012 -2015 г. и Програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 г.” 
 
 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с 
чл.  8 ал. 8 и 9  от Закон за общинската собственост /ЗОС/, чл. 4 и чл. 5 ал.1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество /НРПУРОИ/, прие следното  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 
 
 

  1. Приема Стратегия за управление на общинската собственост на 
община Сопот  за периода 2012 -2015 г.,  оформена като приложение 1 към 
настоящето решение. 
   2. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост за 2012 г., оформена като приложение 2 към 
настоящето решение”. 
   3. Възлага на Кмета на общината: 
   - изпълнението на Стратегията по т.1 и Програмата по т.2; 
   - в срок до 30.06.2012 г. да извърши пълен преглед на договорите за 
отдадени под наем имоти-общинска собственост и внесе докладни записки са 
провеждане на нови търгове/конкурси за всички имоти с изтекъл срок на 
договора и за тези отдадени със споразумения. 
   4. Възлага на Кмета на общината в 7-седем дневен срок от приемането 
на настоящето решение да обяви на населението Стратегията по т.1 и 
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Програмата по т.2 чрез публикация в местния печат, на интернет страницата 
на общината и да ги постави на видно и общодостъпно място в сградата на 
общината.  
 
 
 
 
 

  МОТИВИ: Настоящото решение  се приема на основание, чл.21 ал.1 т.12 и ал. 2 
от  ЗМСМА, чл.8 ал.8 и 9 от Закона за общинската собственост и чл.4 и чл.5 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на 
основание чл.8  ал.2 от ЗОС с решение 219 на Общински съвет - Сопот, взето с протокол 
26 от 11.03.2010 г. и като  взе предвид и отчете приоритетите за развитие на община 
Сопот.  

 
 
 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 12 
„Против”                -  1 
„Въздържал се”      - 3 
 

 
 
 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  
       /Анелия Бочева/ 
 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


