
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 230 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №30 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСК И СЪВЕТ –  СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 20.05 .2010г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

Относно: Продажба на незастроени: УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и 

УПИ VI в кв.1 ; УПИ III, УПИ IV и УПИ V кв.3 по РП на с.Анево общ.Сопот. 

Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг. 

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация /ЗМСМА/ , чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска 

собственост /ЗОС/, чл. 80 ал. 1 и чл. 90 ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и във връзка с 

разрешаване жилищните проблеми, както и в изпълнение на Общинския план за 

развитие с цел задоволяване жилищните нужди на населението в с. Анево общ. 

Сопот, Общински съвет – Сопот 

 

РЕШИ: 

 
1. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 от ЗОС и чл. 80 

ал. 1 и чл. 90 ал. 1 от НРПУРОИ, Общински Съвет Сопот дава съгласие да се извърши 

продажба чрез търг с явно наддаване на общински имоти  както следва: 

- УПИ І, кв.1 по РП на с.Анево с площ на имота 441 кв.м.с АКТ № 37/06.04.2007 год.   за 

ЧОС и граници на имота: Север-частни зем. имоти, изток УПИ ІІ, юг.-улица, запад-частни зем. 

имоти. 

-УПИ ІІ, кв.1 по РП на с.Анево с площ на имота 446 кв.м. с АКТ № 38/06.04.2007 год за 

ЧОС и граници на имота: Север-частни зем.имоти, изток-УПИ ІІІ, юг-улица, запад-УПИ І 

-УПИ ІІІ, кв.1 по РП на с.Анево с площ на имота 445 кв.м. с АКТ № 39/06.04.2007 год.за 

ЧОС и граници на имота: Север-частни зем. имоти, изток-УПИ ІV, юг-улица, запад-УПИ ІІ. 

-УПИ ІV, кв.1 по РП на с.Анево с площ на имота 442 кв.м. с АКТ № 40/06.04.2007 год.за 

ЧОС и граници на имота:  юг-улица, запад-УПИ ІІІ, изток-УПИ V 

-УПИ V, кв.1 по РП на с.Анево с площ на имота 438 кв.м. с АКТ № 41/06.04.2007 год.за 

ЧОС и граници на имота: Север-частни зем. имоти, изток-УПИ VІ, юг-улица, запад-УПИ ІV. 

-УПИ VІ, кв.1 по РП на с.Анево с площ на имота 480 кв.м. с АКТ № 42/06.04.2007 год.за 

ЧОС и граници на имота: Север-частни зем. имоти, изток-улица, запад-УПИ V. 

-УПИ ІІІ, кв.3 по РП на с.Анево с площ на имота 398 кв.м. с АКТ № 34/06.04.2007 год.за 

ЧОС и граници на имота: Север-улица. изток-УПИ ІV, запад-частни зем. имоти. 

-УПИ ІV кв.3 по РП на с.Анево с площ на имота 386 кв.м. с АКТ №  35/06.04.2007 год.за 

ЧОС и граници на имота: Север-улица. изток-УПИ V, юг-улица, запад-УПИ ІІІ 

-УПИ V кв.3 по РП на с.Анево с площ на имота 565 кв.м. с АКТ № 36/06.04.2007 год.за 

ЧОС и граници на имота: Север-улица. изток-улица, юг-улица, запад-УПИ ІV 

2.Одобрява начална тръжна цена определена от лицензиран оценител за имотите 

описани в точка 1 както следва: 

- За УПИ І, кв.1 по РП на с.Анево - цена в размер на 3530 лв./три хиляди петстотин и 

тридесет лева/ без ДДС. 

-За УПИ ІІ кв.1 по РП на с.Анево- цена в размер на 3570 лв./три хиляди петстотин и 

седемдесет лева/ без ДДС. 

 

 



-За УПИ ІІІ, кв.1 по РП на с.Анево- цена в размер на 3560 лв./три хиляди петстотин и 

шестдесет лева/ без ДДС. 

-За УПИ ІV, кв.1 по РП на с.Анево- цена в размер на 3540 лв./три хиляди петстотин и 

четиридесет лева/ без ДДС. 

-За УПИ V, кв.1 по РП на с.Анево- цена в размер на 3500 лв./три хиляди и петстотин 

лева/ без ДДС. 

-За УПИ VІ, кв.1 по РП на с.Анево- цена в размер на 3840 лв./три хиляди осемстотин и 

четиридесет  лева/ без ДДС. 

-За УПИ ІІІ, кв.3 по РП на с.Анево- цена в размер на 3980 лв./три хиляди деветстотин и 

осемдесет  лева/ без ДДС. 

-За УПИ ІV, кв.3 по РП на с.Анево- цена в размер на 3860 лв./три хиляди осемстотин и 

шестдесет лв./ без ДДС 

-За УПИ V, кв.3 по РП на с.Анево- цена в размер на 5650 лв./пет хиляди шестстотин и 

петдесет лева/ без ДДС. 

3. Утвърждава условия за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 

упоменатите в т. 1 имоти  

4. Упълномощава Кмета на Община Сопот-Веселин Личев, въз основа на 

резултатите от търга да издаде заповеди и подпише договори за продажба със спечелилите 

кандидати. 

          5. Общински съвет определя за свой представител в комисията за провеждане на 

търга Анелия Бочева 

 

 

 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 16 

“За”             - 14 

“Против”   - 2 

“Въздържал се” – няма 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

 

 

Председател на ОбС.:……………….. 

    /В.Попов/         

 

                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  

 


