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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 411

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №65 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

31.07.2007г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - СОПОТ

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за гаражи.Одобряване на
начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с вх.
№6/18.01.07г.от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот предложена за
разглеждане  от Катя Адърска  - Даскова зам.кмет  Община Сопот
съгласно заповед № РД-09-447/31.07.2007г.  и  становището на водещата
комисия по докладната записка ПК "Стопански дейности"  и след
станалите разисквания

РЕШИ:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.37 ал.1от ЗОС, чл.55 ал.1 и
чл.56 от Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС, Общински съвет -Сопот дава съгласие
за:

1.Учредяване право на строеж на нереализирани петна за
построяване на гаражи, по стари квартални разработки, върху общински
терени на територията на Община Сопот.

2.Учредяване право на строеж за построяване на гаражи върху
общински терени на територията на Община Сопот, по нови одобрени
разработки и влязъл в сила ПУП.

3.Утвърждава условия за провеждане на търг с явно наддаване за
учредяване право на строеж за гаражи.

4.Определя начална тръжна цена за учредяване право на строеж на
гаражи за кв.м., както следва:

I зона -25 лв.
II зона -20 лв.
III зона- 15 лв.
с.Анево -15 лв.
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За гаражните петна съгласно т.2 от Решение №318/15.06.2006 год.,
началната тръжна цена да бъде съгласно решението.

5.Възлага на кмета на Общината- Веселин Личев да създаде
необходимата организация за провеждането на търга.

6.Кмета на Община Сопот - Веселин Личев, въз основа на резултатите от
търга да издаде заповед и подпише договор за учредяване право на строеж
със спечелилите.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 16
Гласували     - 16
“За”             - 9
“Против”   - няма
“Въздържал се” - 6

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

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

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

Вярно с оригинала:
/печат/


