
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 44

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  24.04.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно: Замяна на земеделска земя, частна общинска собственост със
земеделска земя собственост на Мария Стефанова Димитрова ЕГН
4611254475 л.к.№142542960 издадена на 19.12.2001г. от МВР гр. Пловдив.

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№24/19.03.08г.становището
на ПК “УТ” и  след станалите разисквания

РЕШИ:
1.На основание чл.21 ал.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.40,ал.1 от ЗОС и чл.36
ал.1 , ал.2 от ППЗСПЗЗ - Общински съвет дава съгласие  се извърши замяна
на земеделска земя:

1.Имот № 066018 актуван с Акт за частна общинска собственост №
45/16.04.07г. с площ 2.367 дка, в местността”Асарлъка” по КСВ на землището
на с. Анево, категория на земята при не поливни условия – девета, начин на
трайно ползване - Ливада, при граници: от север - им. № 066010 - затревена
нива частен имот ; от изток - им.№ 066017 – затревена нива ОПФ; от юг –
им.№ 066014 - Нива частен имот; от запад им.№ 066017 – затревена нива
ОПФ.

Пазарна цена на имота 237.00лв.

2.С имоти:
2.1 Имот  № 004022 с площ 1,400 дка-осма категория, местност”КАЧАР

ПУНАР” ПО КВС на з-ще  с. Анево, общ.Сопот,начин на трайно ползване –
Ливада, при граници: от североизток - им.№ 004013 – полски път ОПФ; от
югоизток им.№ 000163 - полски път ОПФ; югозапад – им.№ 004023- Ливада-
земя по чл.19от ЗСПЗЗ; от северозапад – им.№ 004013 - полски път ОПФ.

Пазарна цена на имота 231.00лв.

2.2 И имот № 107024 с площ 0.900дка местност “КОРУ ДЕРЕ” ПО КВС
на з-ще  с. Анево, общ.Сопот, начин на трайно ползване – Нива, при граници:
от север – им.№107025 – Нива частен имот; от изток им.№ 107018 – Нива
частен имот; от юг – им.№ 107023 – Нива частен имот;
от запад – им. №000223- полски път  ОПФ.



Пазарна цена на имота 270.00лв.

II. Общински съвет - Сопот приема изготвените от лицензиран
оценител оценки за имоти № № 066018, 004022 и 107024 от картата на
възстановена собственост на землища с. Анево  ЕКАТЕ 000480 общ.Сопот.

III. Разликата в стойностите в размер на 264.00лв. остава за сметка на
собственика Мария Стефанова Димитрова.

IV. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС,
се дължат от Мария Стефанова Димитрова.

V. Общински съвет - Сопот възлага на Кмета на Община Сопот да
извърши необходимите действия по сключване на договор за замяна на
имоти на основание чл.34, ал.4 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл.36,ал.4 от
ППЗСПЗЗ.

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/


