РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 175
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 27. 05. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Приемане на „Програма и бизнес-план за подобряване на организацията и
управлението на паркирането в Община Пловдив и развитие на „Общинска охрана” ЕАД”
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Руси Парчев – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 51 от ЗОС, и предвид изложените в
предложение вх. № 10ХІ – 130 от 28. 04. 2010 г. фактически основания, Общински съвет –
Пловдив
РЕШИ:
1. Отхвърля предоставената „Програма и Бизнес-план за подобряване на организацията и
управлението на паркирането в Община Пловдив и развитие на „Общинска охрана” ЕАД”.
2. Възлага на Кмета на Община Пловдив в едномесечен срок да внесе предложение в
Общински съвет за създаване на Общинско предприятие „Синя зона, паркинги и гаражи”.
3. Възлага на Кмета на Община Пловдив да внесе предложение за решение в Общински
съвет – Пловдив за преструктуриране на „Общинска охрана” ЕАД с цел оптимизация на
дейността й.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 51
от ЗОС във връзка с доклад за извършен одит на финансовото управление на Община
Пловдив за периода от 01. 01. 2006 г. до 31. 12. 2008 г., в съответствие със Стратегия за
управление на общинската собственост за срока на мандата, както и с оглед необходимостта
от провеждане на цялостна дългосрочна дейност по управление и контрол на паркирането от
един субект – общинско предприятие и с цел подобряване на трафика посредством
управление на съществуващи и създаване на нови регламентирани места за паркиране в гр.
Пловдив, осъществяване на навременен и адекватен контрол за санкциониране на
неправомерно паркирани МПС и повишаване на приходите на Община Пловдив.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
39
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

