РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 88
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 25. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Вземане на решение за проектиране и поставяне на Свети кръст
съгласно чл. 56 от Закон за устройство на територията и изискванията на канона на
Българската православна църква в район „Северен”, Община Пловдив, източно от
Карловско шосе и западно от кв. 5 по регулационния план на бивше АПК „Тракия”,
одобрен със Заповед № ОА – 2405/ 29. 12. 2001 г. на Кмета на Община Пловдив,
попадащи в улична регулация (пешеходна зона)
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Ина Филипова – Кмет на район „Северен”
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и § 2 и чл. 8 от Преходните и
заключителни разпоредби от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементи от градското обзавеждане на
територията на Община Пловдив, и предвид изложените в предложение вх. № 10ХІ – 1
от 12. 01. 2010 г., изм. с вх. № 10ХІ – 1 (1) от 23. 03. 2010 г.
фактически основания,
Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
І. Възлага на Кмета на район „Северен” и главния архитект на район „Северен” –
Община Пловдив да извършат всички действия по изпълнение на настоящото решение,
а именно:
1. Да се проектира и постави Свети кръст, съгласно чл. 56 от Закон за устройство на
територията и изискванията на канона на българската православна църква в район
„Северен”, Община Пловдив, източно от Карловско шосе и западно от кв. 5 по
регулационния план на бивше АПК Тракия, одобрен със Заповед № ОА – 2405/ 29. 12.
2001 г. на Кмета на Община Пловдив, попадащи в улична регулация (пешеходна зона).
2. да се извърши цялостно благоустрояване на заключеният между уличните платна
терен, с пешеходни настилки, паркоместа, озеленяване и осветление.
3. Средствата за осъществяване на инициативата да се съберат от дарения.
ІІ. Определя като зона за търговия със специално предназначение терена, находящ се
източно от Карловско шосе и западно от кв. 5 по регулационния план на бивше АПК
Тракия, одобрен със Заповед № ОА – 2405/ 29. 12. 2001 г. на Кмета на Община Пловдив,
попадащи в улична регулация (пешеходна зона).
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56
от ЗУТ и § 2 и чл. 8 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредба за
разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементи от градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, приета с
Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11. 06. 2009 г.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
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