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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 78

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

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно : Провеждане на конкурс за отдаване под наем на
“Рибарник” с площ 8.554 дка, ПИ 000243 в
местността “Арменица” в землището на гр.Сопот

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№47/12.06.08г.
становището  на ПК “УТ”и ПК “СД” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. З, ал. 7 и ал. 8, от
ЗОС във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 , чл. 52, чл. 56, чл. 76 и чл. 75 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Сопот, Общински съвет Сопот:

1.Дава съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на
следния имот общинска собственост:

-Имот "Рибарник" ПИ 000243, находящ се в местността "Арменица", в
землището на гр.Сопот, с площ 8 554 м2,  актуван с акт ПОС №
64/14.05.1998г., с предназначение за рибно стопанска дейност-за срок от пет
години.

2.Одобрява условия за провеждане на конкурс за предоставяне под наем
на "Рибарник" с площ 8.554 м2, ПИ 000243 в местността "Арменица" в
землището на гр.Сопот.

3.Одобрява годишна наемна цена в размер на 1600 лв. без ДДС,
съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.

4.Възлага на Кмета на Община Сопот да създаде необходимата
организация за провеждане на конкурса.

5.Възлага на Кмета на Община Сопот въз основа на резултатите от
конкурса да издаде заповед и сключи договори за наем със спечелилият
кандидат.

 6.Одобрява договор-проект съгласно приложение № 1 който е
неразделна част от настоящето решение и се предоставя на кандидатите
чрез тръжната документация.
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7.Задължава Кмета в тримесечен срок преди изтичане на договора за
наем да внесе докладна записка за ново отдаване под наем.

8. Избира за свой представител в комисията по провеждане на търга
Елеонора Минчева

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 17
“За”             -15
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 2

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

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

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

          Вярно с оригинала:
/печат/


