
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 51

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  24.04.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно: Определяне като приоритет за Община Сопот
изграждането на водоем за питейна вода, пречиствателна
станция за питейни  битово отпадни води и подмяна на
водопроводна мрежа в град Сопот.

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№32/21.04.08 г.становището
на ПК “СД” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет

1. Определя като приоритет за Община Сопот изграждането на водоем за
питейна вода, пречиствателна станция за питейни  битово отпадни води и
подмяна на водопроводна мрежа в град Сопот.
2. Дава съгласие Община Сопот да  започне проектиране, строителство и
реконструкция в град Сопот на:
2.1. Водоем за питейна вода
2.2. Пречиствателна станция за питейна вода
2.3. Промяна трасето на довеждащ водопровод до главен водоем и подмяна

на водопроводна мрежа
2.4. Пречиствателна станция за  битово отпадни води
3. Дава съгласие Община Сопот да кандидатства за безвъзмездно
финансиране с проект “Комплексно пречистване водите на Община Сопот чрез
подмяна на водопроводната  мрежа, изграждане на водоем за питейна вода,
пречиствателни станции за питейна  битово отпадни води” по Оперативна
програма “Околна среда”, приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места с над
2 000 е.ж. и в населените места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски
агломерационни ареали”



4. Възлага на Кмета на Община Сопот - Веселин Личев да създаде
необходимата организация по изготвянето и разработването на проекта.

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

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

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

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

          Вярно с оригинала:
/печат/


