РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 102
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 15. 04. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Разходването на средства по усвояване на финансовия ресурс за
общински инвестиционен проект „Управление на публичната техническа
инфраструктура на гр. Пловдив” на остатъка от банковия заем от 50 млн. лв. и във
връзка с Решение № 258, взето с Протокол № 11 от 12. 07. 2007 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА предвид фактическите основания в
предложение с вх. № 10ХІ – 57 от 12. 03. 2010 г. и изложените съображения в
изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Приема освен предвидените 700 000 лв. за допълнителни работи по ул. „Победа” с
Решение № 258, взето с Протокол № 11 от 12. 07. 2007 г. да бъдат осигурени още 170
000 лв. от остатъка от банковия заем, като се вземат предвид всички процедури,
предвидени в Закона за обществените поръчки и действатото законодателство в
Република България.
2. Трима общински съветника, членове на общинската комисия, контролираща
разходването на средства по усвояване на финансовия ресурс за общински
инвестиционен проект „Управление на публичната техническа инфраструктура на гр.
Пловдив” да бъдат членове на комисията, която ще подготви и проведе обществената
поръчка за сумата, отпусната с т. 1 от настоящото решение.
3. Създава Временна комисия на основание Правилника за дейността на Общински
съвет, за проверка и изследване причините, поради които сумите за ремонтни дейности
за р-н „Източен” са завишени многократно в сравнение с другите райони. Избира за
Председател на комисията Сузана Николова и за членове по един общински съветник
представител на ППГОС, посочен от ръководството им.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и
като взе предвид доклада на „Пловдивинвест” АД – Пловдив, упражняващ строителен
надзор при строителството на обект „Разширение на ул. „Победа” от бул. „България” до
моста на „Герджика” – гр. Пловдив.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
48
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 30
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