
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 34

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  20.03.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно: Удължаване срока за наем на общински имоти;
-   "Гараж № 19", находящ се в гр. Сопот, УПИ - VI кв. 58;
 -   "Гараж № 13", находящ се в гр. Сопот, УПИ - VI кв. 58,

      -   "Гараж № 12", находящ се в гр. Сопот, УПИ - VI кв. 58,
определен с Решение № 169, взето с протокол

 № 27/13.01.2005г.
Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на

Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№10/12.02.08г.становището
на ПК “СД” и  след станалите разисквания

РЕШИ:
На основание чл.21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет - Сопот:

 1.  На основание параграф 78 ал.2 от ПЗР от ЗОС Общински съвет
Сопот удължава срока на договора за наем на общински имот, както
следва:

- "Гараж № 19", находящ се в гр. Сопот, УПИ - VI кв. 58, сключен с
Иван Ганчев Петканчев, живущ в гр.Сопот, бул. "Иван Вазов" № 3, вх.
А,  ап.  З за срок до 10  год.,  считано от датата на подписване на
договора;

- "Гараж № 13", находящ се в гр. Сопот, УПИ - VI кв. 58, сключен с
Христо Мичев Спасов, живущ в гр.,Сопот, ул. "Вельо Войвода" № 38,
вх. А, ап. 19 за срок до 10 год., считано от датата на подписване на
договора;

-  "Гараж №  12",     находящ се в гр.   Сопот,  УПИ -  VI  кв.  58,
сключен с Николай Стефанов Симеонов, живущ в гр.Сопот, бул.
"Иван Вазов" № 4, вх.А , ап.6 за срок до 10 год., считано от датата на
подписване на договора;

2. Общински съвет Сопот възлага на Кмета на Общината Веселин Личев,
да подпише Анекси  за удължаване срока на договорите. Анекса съдържа
клауза позволяваща корекция на наемната цена съобразено реалните
икономически условия в страната.
Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 17
“За”             -16
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 1

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

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

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

          Вярно с оригинала:
/печат/


