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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 77

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №11 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  24.07.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно : Отдаване под наем на Язовири публична и частна
общинска собственост на територията на Община Сопот

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№46/12.06.08г.
становището  на ПК “УТ”и ПК “СД” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

I.Отменя т.2 от Решения №№ 264 и 265 взети с протокол
№43/15.12.2005г.

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.З, ал7 и ал.8, от
Закона за общинската собственост във връзка с чл.16, ал.1 и ал.2 , чл.18 ал.1,
чл.52, чл.53 т.1, чл. 56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Сопот дава съгласие
за провеждане на търг за отдаване под наем следните имоти общинска
собственост:
1. Имот №000109 "Язовир", находящ се в местността "Малкия Друм", в
землището на гр.Сопот,   с площ 39743 м2 , актуван с акт ПОС
№81/04.12.1998 год., с предназначение за рибно стопанска дейност - за срок от
пет години.

Годишна стойност на правото на ползване 2000.00 /две хиляди/лв.
без ДДС съгласно оценка на лицензиран оценител от 10.03.2008 год .
2. Имот №000089 "Язовир", находящ се в местността "Ливадите", в землището
на с.Анево, с площ 16 216 м2 , актуван с акт ПОС № 1/14.05.1998год., с
предназначение рибно - стопанска дейност - за срок от пет години.

Годишна стойност на правото на ползване 1000 /хиляда/лв. без ДДС
съгласно оценка на лицензиран оценител от 10.03.2008 год.

3. Имот № 000092 "Изкуствена водна площ", находящ се в местността
"Карач Пунар", в землището на с. Анево, с площ 14 837 м2, актуван с акт ЧОС
№ 2/14.05.1998год., с предназначение за рибно стопанска дейност - за срок от
десет години.

Годишна стойност на правото на ползване 350.00/триста и петдесет/ лв.
без ДДС съгласно оценка на лицензиран оценител от 10.03.2008 год.

III. Утвърждава условията за провеждане на търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на описаните по - горе имоти, съгласно приложението,
което е неразделна част от настоящия договор.
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Възлага на Кмета на Община Сопот да създаде необходимата
организация за участие   и провеждане на търга.

IV. Одобрява договор-проект съгласно приложение № 1 , който е
неразделна част от настоящето решение и се предоставя на кандидатите в
тръжната документация.

V.Задължава Кмета в тримесечен срок преди изтичане на договора за
наем да внесе докладна записка за ново отдаване под наем.

VI. Избира за свой представител в комисията по провеждане на търга
Н.Ковачев

VII. Възлага на Кмета на Община Сопот въз основа на резултатите от
търга да издаде заповед и сключи договори за наем със спечелилите участници.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 16
“За”             -14
“Против”   - 2
“Въздържал се” – няма

Зам.председател на Об.С……………...
 /И.Дончев/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/


