
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№370

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №59 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА  19.01.2007г .  В

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СОПОТ

Относно: Замяна на земеделска земя , частна общинска собственост със
земеделска земя  собственост на Людмил Иванов Шаралиев ЕГН
7810124504 л.к.№ 145121344 издадена на 30.10.2001г. от МВР Пловдив
и Десислава Вълкова Гунчева  ЕГН 7702244370 л.к.№ 140803270
издадена на 23.03.2000г.от МВР Пловдив

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от Христо
Ангелов  Цолев – Председател на Общински съвет - Сопот, становището на  ПК
“Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество…”     и след
станалите разисквания

РЕШИ:

1. Общински съвет допуска да се извърши замяна на земеделска земя собственост
на Людмил Иванов Шаралиев и Десислава Вълкова Гунчева представляваща имот
№090001 местността “Малкият друм”  от картата на възстановената собственост
на землище гр.Сопот   с площ 3.300 дка шеста категория на стойност 990 лв.
актувана с Акт № 63 т.ХІ дело № 2225/2006г. със земеделска земя  частна
общинска собственост представляваща имот № 047001  в местността “Гьоловете”
от картата на възстановената собственост на землище гр.Сопот   с площ 2.432 дка
шеста категория на стойност 608 лв. актувана с Акт за частна общинска
собственост №144.

2. Общинският съвет приема изготвените от лицензиран оценител  оценки за имот
№090001 от картата на възстановената собственост на землище гр.Сопот   с площ
3.300 дка шеста категория, имот № 047001 от картата на възстановената
собственост на землище гр.Сопот  с площ 2.432 дка шеста категория.
Разликата в цената остава за сметка на собствениците Людмил Иванов Шаралиев
и Десислава Вълкова Гунчева в полза на Община Сопот.



3. Задължава кмета на Община Сопот да сключи договор за замяна на цитираните
по-горе имоти.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 16
Гласували     - 16
“За”             - 16
“Против”   - няма
“Въздържал се” - няма

Председател на Общ.С.:………………..
    /Хр.Цолев/

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

Зам.председател на Об.С……………...
           /К.Цветков/

Вярно с оригинала:
/печат/


