ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 49
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2012 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

По докладна записка с вх.№ 38/03.05.2012 г. – от Веселин Личев –
Кмет на Община Сопот
Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на
оптично кабелно захранване на базова станция на Виваком, на сграда на
ВМЗ, ул.”Иван Вазов” № 1 гр.Сопот.

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.30 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи /ППЗОЗЗ/, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1.Общински съвет-Сопот дава предварително писмено съгласие за
право на преминаване на трасе за оптично кабелно захранване на базова
станция на Виваком поставена на сграда на ВМЗ, като трасето от кабелна
шахта (КШ) № 4 до КШ № 5 премине по източната страна в края на път
публична общинска собственост (пътя към гарата) с идентификатор
68080.130.528 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.
Сопот и от КШ № 5, пресича пътя с идентификатор 68080.130.528.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.30 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и като взе предвид постъпило писмо от БТК-АД.
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Гласували
„За”
„Против”
„Въздържал се”

- 16
- 16
- няма
- няма

Зам.председател на ОбС:……………...
/Анелия Бочева/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Катя Адърска-Даскова/

Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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