РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 185
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 27. 05. 2010 г.
О Т Н О С Н О :
Разходване на средства по усвояване на финансовия ресурс за
общински инвестиционен проект „Управление на публичната техническа инфраструктура
на гр. Пловдив” на остатъка от Банковия заем 50 млн. лв.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и предвид фактическите
основания в предложение с вх. № 10ХІ – 208 от 26. 05. 2010 г. и изложените съображения
в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
І. Приема разпределение на средствата – остатък от банков заем 50 млн. лв. в
размер на 1 373 000 лв. по обекти, както следва:
1. Изграждане на западното платно на бул. „Руски” от ул. „Янко Сакъзов” до моста
на Герджика – 420 000 лв. с ДДС;
2. Ремонт на съществуващите пътни връзки от бул. „Марица” към бул. „Руски” – 230
000 лв. с ДДС;
3. Ремонт на ул. „Коматевско шосе”, ул. „Елин Пелин” и пътна връзка бул. „Свобода”/
ул. „Данаил Юруков” – 420 000 лв. с ДДС;
4. Работен проект за реконструкция на бул. „Васил Априлов” в участъка от Пещерско
шосе до бул. „6-ти септември” – 200 000 лв. с ДДС;
5. Авторски надзори, Строителни надзори, такси, становища, заснемания,
приемателни комисии и въвеждане в експлоатация – 103 000 лв. с ДДС.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от
ЗМСМА и като взе предвид, че след приключване на договорите с фирмите,
изпълнители по усвояване на средствата от банковия заем за 50 млн. лв. има остатък в
размер на 1 373 000 лв.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
35
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:
34
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

