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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№265 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №43 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

15.12.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
ОТНОСНО:  Даване съгласие на Общински съвет – Сопот за удължаване 

срока на договора за наем с Димо Иванов Иванов с ЕГН 
6701144441,ЛК № 145173957 изд.на 02.11.2001г.,адрес ул.”Гоце 
Делчев” №35 за имот публична общинска 
собственост,представляващ ЯЗОВИР в землището на с.Анево 
,местност “Ливадите”, имот № 000089 с площ 16,216дка 

 
 

 
 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от 

Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, становището на ПК 
“Стопански дейности , разпореждане с общинско имущество…”   и след 
станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
 

1.Да се удължи срока на договора за наем считано от 18.12.2005г., но не по-
дълъго от 18.12.2007г. до приключване на процедурата по отдаване на 
концесия на язовир в землището на с.Анево местността “Ливадите” с площ 
16,216 дка актуван с акт № 1/15.05.1998г.за публична общинска 
собственост. 

2.Задължава кмета на Община Сопот в срок от 6 /шест/месеца след влизане 
на решението в сила да подготви, стартира и финализира процедура по 
отдаване на концесия на язовир в землището на с.Анево местността 
“Ливадите” с площ 16,216 дка 

3.В анекса към договора освен удължаване срока на действие да бъдат 
предвидени клаузи в съответствие с действащите Наредба №13 от 
29.01.2004г.” За условията и реда за осъществяване на техническата 
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експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях”/обн. ДВ бр.17 
от 02.03.2004г./ и “Правилник  за правилна и безопасна експлоатация и 
поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура” 

  /обн. ДВ бр.97 от 02.11.2004г./ 
4. В Анекса към договора да бъде включена клауза, с която размера на 
годишния наем да бъде увеличен на 450. 

5.Общинска администрация да уеднакви подхода към санкционирането при 
забавянето на плащанията от наемателя на общински обекти, като 
дължимата неустойка бъде в размер на 0,5% върху дължимата сума за 
всеки просрочен ден. 
  
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали - 16 
Гласували     - 16 
“За”             - 14 
“Против”   - 1 
“Въздържал се” - 1 

 
 
Председател на Общ.С.:……………….. 

    /Хр.Цолев/         
 
Зам.председател на Об.С……………. 

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

           /К.Цветков/                             
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


