РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 103
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 15. 04. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Допълнение към Решение № 58, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2010
г. на Общински съвет - Пловдив
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9 и чл. 107 предложение първо от ЗЗД,
чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за особените залози, чл. 156 от АПК, предвид изложените в
предложение вх. № 10ХІ – 20(1) от 14. 04. 2010 г. фактически основания, Общински
съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Допълва Решение № 58, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2010 г. на Общински съвет
– Пловдив, със следните мотиви:
„МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 и чл. 107,
предложение първо от Закона за задълженията и договорите, чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона
за особените залози, и фактически основания: променените икономически условия от
датата на сключване на предварителния договор на 20. 05. 2008 г., до настоящия момент,
настъпилата световна икономическа криза, необходимостта от по-гъвкава политика по
отношение на действащите договори, по които има задължение за извършване на
строителството, общественият интерес от построяването на сградата, предвидена в
предварителния договор и съответно предоставянето в собственост на Община Пловдив
на обособени обекти от нея.”
2. В останалата си част решението остава непроменено.
3. Възлага на Кмета на Община Пловдив изпълнението на настоящото решение, като
го задължава да уведоми за решението Областния управител на област с
административен център град Пловдив и Административен съд – Пловдив.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 9 и чл. 107 предложение първо от Закона за задълженията и договорите, чл. 4, ал. 1,
т. 1 от Закона за особените залози, чл. 156 от Административно-процесуалния кодекс,
във връзка с Решение № 379, взето с Протокол № 16 от 05. 09. 2007 г. на Общински
съвет – Пловдив и предварителен договор от 20. 05. 2008 г., сключен между Община
Пловдив и „Билд инвест груп 2007” ООД, във връзка с Решение № 58, взето с Протокол
№ 6 от 04. 03. 2010 г. на Общински съвет – Пловдив и фактически основания: Заповед
№ ЗД-06-8 от 23. 03. 2010 г. на Областния управител на област с административен
център град Пловдив, писмо изх. № 09-10-6 от 12. 04. 2010 г. на Областния управител
на област с административен център град Пловдив и предвид на административно дело
№ 616/2010 г. на Административен съд – Пловдив.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
45
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 44
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