ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес, 30.09. 2016 г. се проведе заседание на Общински съвет - Долна
Митрополия в оперативен порядък.
1. С Решение № 213/31.08.2016 г. Общински съвет – Долна
Митрополия даде съгласие Община Долна Митрополия да кандидатства по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ПРСР 2014 – 2020 г.) с проект: „Реконструкция на общински пътища №
PVN 1020 с. Славовица / ІІ -11/ Гиген - Искър - Граница общ. ( Гулянци Долна Митрополия ) - Славовица - / ІІІ - 3004 /; № PVN 1045 с. Горна Долна / ІІІ - 118 / Долна Митрополия - Горна Митрополия / РVN 1047/ и
№ PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия/Победа - Тръстеник/ ІІІ 3004/ на територията на община Долна Митрополия“.
Съгласно изготвените инвестиционни проекти за реконструкция на
горепосочените общински пътища, стойността на необходимите
строително монтажни работи, надхвърля значително максималния размер
на допустимите разходи за един проект, включващ строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища и съоръженията
към тях.
С оглед на това е необходимо обхвата на проектното предложение за
кандидатстване по мярката да бъде намален, като от него отпадне един от
подобектите, а именно: общински път № PVN 1020 с. Славовица / ІІ -11/
Гиген - Искър - Граница общ. ( Гулянци - Долна Митрополия ) - Славовица
- / ІІІ - 3004 /, като за целта съгласно изискванията на Програмата е
необходимо Общинския съвет да приеме ново Решение за кандидатстване.
2. С Решение № 209/31.08.2016 г. Общински съвет – Долна
Митрополия подкрепи кандидатстването на читалищните настоятелства по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ПРСР 2014 – 2020 г.) с проекти за за ремонт на съответните читалищни
сгради, в т.ч. и читалищното настоятелство на НЧ „Просвета 1927“ – гр.
Долна Митрополия за проект: „Ремонт, обновяване и оборудване на

читалищна сграда, ползвана от НЧ „Просвета 1927“ – гр. Долна
Митрополия“
Съгласно Заповед №РД-09-552/02.08.2016 г. на Министъра на
земеделието и храните за определяне на период на прием на проектни
предложения по горепосочената мярка всяка една община има право да
подаде до три проектни предложения.
Предвид факта, че община Долна Митрополия е подготвила две
проектни предложение – за ремонт и рехабилитация на общински пътища
и за основен ремонт на общинска улична мрежа считам за целесъобразно в
настоящия период за прием от името на общината да бъде внесено и
заявление за подпомагане на проектно предложение: „Ремонт, обновяване
и оборудване на читалищна сграда, ползвана от НЧ „Просвета 1927“ – гр.
Долна Митрополия“
С оглед разпоредбите на чл.17, т.1 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г.
за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
ПРСР 2014-2020 г. е необходимо Общинския съвет да приеме решение, с
дава съгласие за кандидатстване и удостоверява, че дейностите, включени
в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на
съответната община.
Поради определения краен срок за представяне на проектните
предложения – 03.10.2016 г., след проведено писмено гласуване,
Общински съвет Долна Митрополия взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 234
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие община Долна Митрополия да кандидатства по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с
проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна
Митрополия - Долна Митрополия /ІІІ - 118/ Долна Митрополия - Горна
Митрополия /РVN 1047/ и № PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна
Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/ на територията на община
Долна Митрополия“.
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект: „Реконструкция
на общински пътища № PVN 1045 с. Горна Митрополия - Долна
Митрополия / ІІІ - 118 / Долна Митрополия - Горна Митрополия / РVN

1047/ и № PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия/Победа Тръстеник/ ІІІ - 3004/ на територията на община Долна Митрополия“
съответстват на приоритетите на Плана за развитие на Община Долна
Митрополия за 2014г. – 2020 г.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия.
4. Настоящото Решение отменя Решение №213 от 31.08.2016 г. на
Общински съвет Долна Митрополия.
Име, Презиме, Фамилия
Александър Пенков Печеняков
Александър Филев Иванов
Алина Емилова Симеонова
Валентина Йорданова Велкова
Георги Русанов Гинчев
Злати Иванов Тодоров
Ивалин Георгиев Цолов
Иван Златанов Русанов
Иван Красимиров Блажев
Иван Петров Герашки
Кирил Иванов Фурнигов
Людмил Асенов Евтимов
Мартин Николаев Аспарухов
Мирослав Стоилков Траянов
Николай Бориславов Желев

Подпис

Петър Валентин Петров
Радослав Георгиев Илиевски
Светла Милчева Телефонска
Славей Цеков Първанов
Снежанка Тачева Иванковска
Юри Петров Ненчев

Р Е Ш Е Н И Е № 235
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна
Митрополия
1. Дава съгласие община Долна Митрополия да кандидатства по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с
проект: „Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда, ползвана
от НЧ „Просвета 1927“ – гр. Долна Митрополия“
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект: „Ремонт,
обновяване и оборудване на читалищна сграда, ползвана от НЧ „Просвета
1927“ – гр. Долна Митрополия“ съответстват на приоритетите на Плана за
развитие на Община Долна Митрополия за 2014г. – 2020 г.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия.
Име, Презиме, Фамилия
Александър Пенков Печеняков
Александър Филев Иванов
Алина Емилова Симеонова

Подпис

Валентина Йорданова Велкова
Георги Русанов Гинчев
Злати Иванов Тодоров
Ивалин Георгиев Цолов
Иван Златанов Русанов
Иван Красимиров Блажев
Иван Петров Герашки
Кирил Иванов Фурнигов
Людмил Асенов Евтимов
Мартин Николаев Аспарухов
Мирослав Стоилков Траянов
Николай Бориславов Желев
Петър Валентин Петров
Радослав Георгиев Илиевски
Светла Милчева Телефонска
Славей Цеков Първанов
Снежанка Тачева Иванковска
Юри Петров Ненчев

