ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 229
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 38 ОТ ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА
08.09.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 218 от 28.08.2014 г. от Веселин Личев – Кмет на
Община Сопот
Относно: Даване съгласие за извършване на строително - монтажни
работи /СМР/ на 2 бр. оранжерии, попадащи в имоти частна общинска
собственост с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.131.210 и 68080.131.211
по кадастралната карта и кадастрални регистри/КККР/ на гр. Сопот, местност
„Малкия друм“.

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на
правомощията по чл.20 във връзка с чл.17 ал.1 т.7, чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА
и във връзка с чл.5 ал.3 от Закон за интеграция на хората с увреждания, прие
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава съгласие за извършване на строително - монтажни работи
/СМР/ на 2 бр. ВПС - оранжерии, попадащи в имоти частна общинска
собственост с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.131.210 и
68080.131.211 по кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.
Сопот, местност „Малкия друм“, предоставени за стопанисване и управление
на Комплекса за социални услуги – Сопот /КСУ/, разкрит с Решение № 165,
взето с протокол № 19 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено
на 23.07.2009 г.
2. Строително - монтажните работи /СМР/ ще се извършат съгласно
количествено-стойността сметка /КСС/, в рамките на одобрените дейности
по проект № ВG05/944 „ Нови възможности за трудова реализация на хора с
увреждания” на Програмата за подкрепа на неправителствените организации
в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, с водеща организация по проекта - Сдружение „ Общинска
агенция за устойчиво развитие” - Карлово, представлявана от Николай
Христов Енчев с партньори Комплекс за социални услуги - Сопот и Българо Норвежко дружество - Осло.
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3. След приключване на проекта, за осигуряване на устойчивост на
резултати от реализиране на проекта, всички разходи, свързани с
управлението и ползването на оранжериите /семена, разсади, торф,
препарати, саксии/ ще са сметка на бюджета на КСУ - Сопот.
4. Комплекс за социални услуги - Сопот се задължава, ежегодно да
представя в Общински съвет – Сопот отчет за осъществяваните дейности до
окончателното приключване на проекта.
МОТИВИ: Настоящето решение се приема:

- на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.20 във връзка с чл.17
ал.1 т.7, чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 ал.3 от Закон за интеграция на
хората с увреждания;
- и като взе предвид провежданата политика в община Сопот в подкрепа на дейности
за реална интеграция на хората с увреждания.

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

Зам.председател на ОбС:……………...
/Катя Адърска-Даскова/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Марин Бодуров/
Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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