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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 66

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  26.06.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно : Предоставяне под наем, чрез търг с явно
наддаване на 12м2 Публична общинска собственост /улично
пространство/ на ул.”Христо Маджаров” за поставяне на
ВПС, по схема утвърдена от гл.архитект на Община Сопот

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№40/23.05.08г.
становището  на ПК “УТ”и ПК “СД” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

1.        Общински съвет - Сопот не приема проекта за решение по
докладната записка със следните мотиви:

- по исканото в докладната записка, Общински съвет - Сопот
вече се е произнесъл със свое решение № 5 взето с протокол № 3 от
20.12.2007г. по докладна записка с вх.№ 43 / 12.07.2007 г. , а с решение № 20
взето с протокол № 4 / 24.01.2008г. е потвърдил решението си по повод
оспорването му от Кмета на Община Сопот;

- по внесено питане от общински съветник с вх.№ С-61/4 от
10.04.2008 г. за предприетите действия по изпълнение на решенията на
Общински съвет, Кметът на Община Сопот представи отговор, в който не
даде обяснение защо същите не са изпълнени: комисия от общински
съветници - председатели на постоянните комисии към Общински съвет -
Сопот след заседание на Председателския съвет на 11.06.2008 год. посети
мястото, на което чрез настоящата докладна записка се иска да се  постави
ВПС. Комисията състави протокол, в който потвърди констатацията, че на
мястото продължава да стои незаконно построен обект, трайно закрепен към
излята бетонова площадка и че решение № 20 на Общински съвет - Сопот,
взето с протокол № 4 / 24.01.2008 г. за премахването му, не е изпълнено;

- внасянето на нова докладна записка по същия въпрос е действие
от страна на администрацията на явно незачитане и неизпълнение на
решение на Общинския съвет - Сопот, както и търсене на начин за
узаконяване на незаконен строеж.
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2. Задължава Председателя на Общински съвет - Сопот да сезира
Районна прокуратура - Карлово за неизпълнението от страна на Кмета на
Общината на взетите от Общински съвет - Сопот решения.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 14
“За”             -10
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 4

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

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

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

          Вярно с оригинала:
/печат/


