ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 235
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 39 ОТ РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА
29.10.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 205/28.05.2014 г. от Веселин Личев – Кмет
на община Сопот.
Относно: Даване съгласие за изграждане на комбинирана спортна
площадка, мини голф игрище, детска площадка, мемориален кръст, открит
амфитеатър и ажурна ограда в УПИ-ХХIV-за парк, кв.14, по РП на гр.Сопот,
съгласно одобрена схема на ОЕСУТ-Сопот
Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал. 2 в
изпълнение на правомощията по чл. 21 ал. 1 т.8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, и чл. 62 ал.7 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Не приема предложения проект за решение, със следните мотиви:
- съгласно разпоредбите на чл.62, ал.7 от ЗУТ предвижданията за
застрояване в имоти предназначени за паркове и градини се уреждат с
изготвянето и одобряването на подробни устройствени планове;
- липсват мотиви по целесъобразност в т.ч. и информация за начина на
финансиране и неговите източници.
МОТИВИ: Настоящето решение се приема:

на основание чл. 21 ал. 2 в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал. 1 т.8 и т.
11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, и чл. 62
ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
и като взе предвид състоянието на територията, предмет на ДЗ, както и
съображението, че идеята за нейното застрояване и насищане с функции, следва да е
предмет на подробен устройствен план с обем и съдържание съгласно нормативната
уредба, подкрепен от гражданите, да има информация за неговото финансиране, както по
отношение на неговата стойност така и по отношение на ясно формулирани източници на
финансиране.
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Присъствали
Гласували
„За”
„Против”
„Въздържал се”

- 17
- 14
- 11
- няма
-3

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