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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№126 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №22 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

14.10.2004г .  
 

ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА  СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТ  
№000243 “РИБАРНИК” НАХОДЯЩ  СЕ В  
МЕСТНОСТТА “АРМЕНИЦА” ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД  
СОПОТ. 

 
Общинският съвет, след като се запозна  с Докладната записка на 

ВЕСЕЛИН  ЛИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ, становището на ПК - 
“стопански дейности, разпореждане с общинско имущество… ”   и след 
станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
 
1. Общинският съвет Сопот определя като частна общинска 

собственост – имот № 000243 “Язовир” находящ се в местността 
“Арменица” землището на гр. Сопот, с площ 8554 кв.м., актуван с Акт за 
Общинска собственост  № 64/ 14.05.1998г. с предназначение за Рибно-
стопанска дейност, на основание чл.3, ал.2, т.3 от Закона за рибарството и 
аквакултурите. 

2. На основание чл.42, ал.2 от Наредбата  по чл.8, ал.2 от ЗОС, 
определя начална годишна наемна цена както следва: 

- имот № 000243 “Язовир” находящ се в местността “Арменица” 
землището на гр. Сопот, с площ 8554 кв.м. – 1100 лв. 

- имот  № 000092 “Изкуствена водна площ” в местността “Карач 
пунар” с. Анево, с площ 14 837 кв.м. – 1100 лв. 

3. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот да организира 
провеждане на явен търг за отдаване под наем на имот № 000243 “Язовир” 
находящ се в местността “Арменица” землището на гр. Сопот и имот  № 
000092 “Изкуствена водна площ” в местността “Карач пунар” с. Анево с 
право на ползване, като обекти за рибностопанска дейност за срок от 10 
години. 

4. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот след изтичане 
на 2 (две) годишен период да преразгледа наемната цена. 
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5. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот, въз основа на 
резултатите от търга да издаде заповед и подпише договор със 
спечелилите. 

6. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот да коригира 
условията за провеждане на търга – от тайно наддаване в явен търг -  
съобразно изискванията на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. 

7. Общинският съвет определя 2% стъпка за наддаване от началната 
тръжна цена. 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –16  
Гласували     - 16 
“За”               -16 
“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/  


