ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 23
Днес, 07.12. 2016 г. се проведе заседание на Общински съвет - Долна
Митрополия в оперативен порядък.
През м. септември 2016 г. се проведе работна среща с директорите на
детските градини от община Долна Митрополия. Целта на срещата бе да се
обсъди началото на учебната 2016/2017 година, условията за обучение,
възпитание и труд, материално техническата база. Като съществен
проблем се очерта остарялото оборудване на кухненските блокове.
Основните електрически уреди не са подменяни от построяването на
сградите, което от своя страна води до чести и скъпи ремонти и голяма
консумация на електроенергия.
След направен анализ на предвидените средства за капиталови
разходи за 2016 г. се установи, че някой от планираните обекти няма да
бъдат извършени, а други са изпълнени на по- ниска стойност. В тази
връзка, считам за целесъобразно част от тези свободни средства да бъдат
пренасочени за закупуване на готварски печки и фурни за двете найголеми детски градини, като поетапно ще се закупят и за останалите
детски градини на територията на общината.
С оглед усвояване на средствата от целевата субсидия за капиталови
разходи и във връзка с гореизложеното, след проведено писмено гласуване
Общински съвет - Долна Митрополия взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 258
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.2 и ал. 3 от
Закона за публичните финанси, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Извършва вътрешна компенсирана промяна в
плана на
капиталовите разходи в частта финансирана от целева субсидия, променя и
намалява частта финансирана със собствени бюджетни средства, съгласно
Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
2. Със средствата от намалението на плана на капиталовите разходи
в размер на 16 995лв. да бъде завишен плана на местна дейност „Резерв“, §
97-00- Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

3. Промяната по т.1 да бъде отразена в плана за капиталовите
разходи на общината.тко
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
Петър Валентин Петров
Радослав Георгиев Илиевски

Подпис

Светла Милчева Телефонска
Славей Цеков Първанов
Снежанка Тачева Иванковска
Юри Петров Ненчев

