ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 61
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 04.06.2012
Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

По Докладна записка с вх.№ 36/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет
на община Сопот
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Павилион /с
полезна площ 140 м2 /, изграден в УПИ ХІ – кооперативно жилищно строителство,
кв.81 б, ул.”Г.Попниколов” и „К.Нектариев”, гр.Сопот.

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от
ЗМСМА, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Не приема проекта за решение по докладната записка със следните мотиви:
- Общински съвет – Сопот със свое решение № 291 взето с протокол № 46 от
19.05.2011 г. се е произнесъл за начина на управление на имота – частна общинска
собственост, предмет на докладната записка, като го е предоставил за срок от 5 г. на БЧК
за осъществяване на дейността му;
- В докладна записка с вх.№ 36/19.04.2012 г. от Веселин Личев – Кмет на община
Сопот, няма предложение за отмяна на решение № 291 от 19.05.2011 г. на Общински съвет
– Сопот и за последния имота не е свободен;
- Възлага на Кмета на община Сопот, незабавно да предприеме действия и изпълни
решение № 291 от 19.05.2011 г. на Общински съвет – Сопот.
МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. т.8 и ал.2 от
ЗМСМА и като взе в предвид, че няма обстоятелства, които да изискват промяна на решение №
291 от 19.05.2011 год.

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

Зам.председател на ОбС:……………...
/Анелия Бочева/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Катя Адърска-Даскова/
Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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Решение № 61, взето с поименно гласуване - протокол № 9 - продължение от заседание на Общински съвет Сопот,
проведено на 04.06.2012 г.

