ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 598
гр. Левски, 30.10. 2014 г.
Относно: Декларации от протестиращите в селата - Асеновци,
Градище и Трънчовица за лошото състояние на пътищата
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И :
Приема декларация относно Състоянието на пътната мрежа в
Община
Левски,
поддържана
от
АГЕНЦИЯ
ПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА:
ДЕКЛАРАЦИЯ
от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Относно: Състоянието на пътната мрежа в Община Левски,
поддържана от АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Уважаеми дами и господа ,
С правомощията и отговорността, с които сме натоварени от
гражданите на Община Левски, да отстояваме законните им права и
интереси, подкрепяме справедливото им недоволство от
състоянието на пътната мрежа в Община Левски и най-вече на ІІІ –
то класен път 301 Левски – Летница, ІІІ – то класен път 303 Левски –
Градище и ІІІ – то класен път 304, преминаващ през с.Трънчовица

Считаме,
че
бездействието
на
АГЕНЦИЯ
ПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА по отношение поддържането на пътната мрежа
в нашата община следва да бъде незабавно прекратено.
В
продължителен период от време административното ръководство
на Агенцията не прави необходимото, за да осигури ремонта и
поддръжката на изброените пътища в състояние, което да
позволява нормалното им и безопасно използване по
предназначение. Това е против интересите на гражданите в община
Левски и застрашава живота и здравето им по един недопустим
начин.
Настояваме за вземане на спешни мерки от страна на
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА в посока предприемане на
незабавни действия за ремонтиране на пътната мрежа. Това ще
защити живота и здравето на нашите граждани и ще гарантира
постигане на по-добро качество на живот в Общината, каквото
безспорно и ние заслужаваме.
Общински Съвет – Левски
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Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

