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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 391

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №62 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

12.04.2007г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - СОПОТ

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти частна общинска
собственост – “Гараж №10”, с площ 21.15 кв.м. и “Гараж №18”, с
площ 20.40кв.м.,находящи се до гробищен парк УПИ VІ кв.58
гр.Сопот.Одобряване на начална тръжна цена и условия за
провеждане на търг.

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с вх.
№13/14.02.07г. на Кмета на Община Сопот Веселин Личев, становището
на ПК  “Стопански дейности и разпореждане с общинско имущество…”и
след станалите разисквания

РЕШИ:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.14 ал.1 , ал.2 и ал.8 от
ЗОС, чл.24 , чл.36 ал.2 т.3, чл.54 т.1  и чл.56 от Наредба за
придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет и в съответствие с т.3 от Решение №169 взето с
протокол №27/13.01.2005г. на Общински съвет Сопот  :
1. Възлага на кмета на общината Веселин Личев да проведе търг с

явно наддаване за отдаване под наем :
1.1 Гараж №10  с площ 21.15 кв.м. находящи се до гробищен парк
УПИ VІ кв.58 гр.Сопот. , Актуван с Акт за ЧОС № 54/22.12.97г.
    Гараж №18, с площ 20.40кв.м.,находящи се до гробищен парк
УПИ VІ кв.58 гр.Сопот., Актуван с Акт за ЧОС № 62/22.12.97г.
1.2. За срок до 3 години.

2. Одобрява начална месечна наемна цена за Гараж №10  и Гараж
№18 - 27 лв. съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
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3.Утвърждава условия за провеждане на търг с явно наддаване за
отдаване под наем на Гараж №10 и Гараж №18 съгласно
приложението , което е неразделна част от настоящото Решение.

4.Въз основа на резултатите от проведения търг Кмета на Община
Сопот да издаде заповед и сключи договор за наем със спечелилият
кандидат.

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

Председател на ОбС.:………………..
    /Хр.Цолев/

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

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

Вярно с оригинала:
/печат/


