ПРОТОКОЛ
№ 35
Днес, 13.07.2017г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе
извънредно заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Цоновска – кмет на Общината,
Заместник-кметове на Общината и кметове на кметства от селищата на
Община Долна Митрополия.
П. Петров: Откривам днешното извънредно заседание на
Общинския съвет. Присъстват 15 общински съветника. Имаме
необходимия кворум и можем да започнем работа. Предварително Ви е
раздаден проекта за дневен ред. Има ли становища, предложения? Няма.
Който е съгласен да приемем така предложения дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 15 съветника: “За” – 15, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за отпускане на еднократни помощи на пострадали
от проливните дъждове на 03.07.2017 год. в населени места на Община
Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за съгласуване на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие на територията на СНЦ „МИГ Долна
Митрополия – Долни Дъбник“.
Докл.:П. Петров – Председател на ОбС
3. Предложение за предоставяне на безлихвен заем на СНЦ „МИГ
Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за управление на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П.Петров: Съгласно чл.42, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Долна Митрополия, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, обявявам че има
регистрирана група общински съветници с наименование „БСП за
България“, с председател Светла Милчева Телефонска и членове:
Александър Печеняков, Мартин Аспарухов, Иван Герашки, Радослав
Илиевски и Злати Тодоров.
П. Петров: Уважаеми колеги, предстои да вземем решение с
поименно гласуване. Който е съгласен днешното поименно гласуване да

става с изчитане имената на съветниците и с отговор - “да”, “не”,
“въздържал се”, моля да гласува:
Гласували 15 съветника: “За” – 15, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 384
На основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 84, ал. 2, т. 3
от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Долна Митрополия реши:
1. Поименното гласуване по всички точки до края на дневния ред, за
които съгласно ЗМСМА се изисква такова гласуване да става с извикване
на съветниците и с отговор - “да”, “не”, “въздържал се”.
По т. 1 Предложение за отпускане на еднократни помощи на
пострадали от проливните дъждове на 03.07.2017 год. в населени места на
Община Долна Митрополия. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на
Общината
Ц. Андрейски: Предложението е пред Вас. Общата сума е до 4500
лв. Няма какво да добавя.
Ал. Печеняков: Не съм против предложението, но тук е мястото да
приканим хората да застраховат своите имоти.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за отпускане на еднократни помощи на
пострадали от проливните дъждове на 03.07.2017 год. в населени места на
Община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Велкова, Георги Гинчев,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Светла Телефонска,
Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Алина Симеонова, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Радослав Илиевски и Славей Първанов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 385
На основание чл.21., ал.2, и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Определя средства от бюджета на Община Долна Митрополия в
размер до 4 500 лева за отпускане на еднократна финансова помощ на
пострадали имоти на територията на Общината от проливните валежи на
03.07.2017 год.
2. Размерът на помощта за пострадал имот да бъде до 250 лева,
съгласно протокол, изготвен от комисията, извършила огледа и кмета на
съответното населено място.
3. Задължава Кмета на Община Долна Митрополия да внесе
подробен поименен отчет за изразходваните средства.
4. Средства да бъдат отчетени в местна дейност „Общинска
администрация“, параграф 4214 „Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет“.
По т.2 Предложение за съгласуване на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие на територията на СНЦ „МИГ Долна
Митрополия – Долни Дъбник“. Вносител: Председател на ОбС
П. Петров: Като задължителна номенклатура при подаване на
документите, които касаят сформирания МИГ, е подписана такава
Декларация, че въпросната Стратегия е в унисон с Общинските планове за
развитие. Ние сме приемали няколко такива решения, това е едно от
финалните.
Н. Желев: Колеги, на 12.07.2017 г. имахме събиране на групата за
наблюдение на Общинския план за развитие. Освен мен присъстваха
колегите – г-н Блажев и г-н Тодоров. По наше мнение Стратегията на МИГ
Долна Митрополия-Долни Дъбник изцяло съвпада с приоритетите на
Общинския план за развитие. Ние напълно подкрепяме направеното
предложение.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за съгласуване на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие на територията на СНЦ „МИГ Долна
Митрополия – Долни Дъбник“, моля да гласува:
Гласували 15 съветника: “За” – 15, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 386
На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет - Долна Митрополия:

1. Приема, че Стратегията за водено от общностите местно развитие
на територията на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за
периода 2014-2020 г. е разработена в съответствие с местните потребности и
потенциал, който съответства на политиките на национално, регионално и
местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и
деинституционализация.
2. Възлага на Председателя на Общински съвет – Долна Митрополия
да подпише декларация удостоверяваща, че Стратегията за водено от
общностите местно развитие на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“
за периода 2014-2020 г. е разработена в съответствие с местните потребности
и потенциал, който съответства на политиките на национално, регионално и
местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и
деинституционализация.
По т. 3 Предложение за предоставяне на безлихвен заем на СНЦ
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за управление на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Тясно свързано с предходното предложение.
Решението не означава, че този заем задължително ще бъде предоставен.
Може изобщо да не бъде поискан такъв. Това са условията на програмата и
е добре да има такъв ангажимент Общината към МИГ Долна Митрополия
– Долни Дъбник.
П. Петров: Връщането на парите ще стане от МИГ, веднага след
първото авансово плащане по 19.4. Финансовия ресурс, който ще бъде
подсигурен за МИГ е в размер на 30 000лв. Двете общини дават по 7 500лв.
Двама от членовете на Управителния съвет от представителите на
стопанския сектор – „Зърнени храни“ Долна Митрополия, в лицето на г-н
Ивалин Цолов и г-н Венци Върбанов дават по 7 500 лв.
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне на безлихвен заем на СНЦ „МИГ Долна
Митрополия – Долни Дъбник“ за управление на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Велкова, Георги Гинчев,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Светла Телефонска,
Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Алина Симеонова, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Радослав Илиевски и Славей Първанов отсъстват от заседанието.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 387
На основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104, ал.1,
т. 5 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Долна
Митрополия:
Дава съгласие Община Долна Митрополия да предостави на СНЦ
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ временен безлихвен заем в
размер на 7 500 лева /седем хиляди и петстотин лева/, които да бъдат
използвани за управление на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ (СВОМР).
1. Финансовите средства се предоставят при постъпило писмено
искане от Председателя на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“
след сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от
общностите местно развитие съгласно чл. 35, ал. 1 от Постановление №
161 на МС от 2016 година.
2. Заемът по т. 1 подлежи на възстановяване от СНЦ „МИГ Долна
Митрополия – Долни Дъбник“ на община Долна Митрополия след
одобрение и получаване на авансово плащане по подмярка 19.4. „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“.
3. За предоставената сума като безлихвен заем от община Долна
Митрополия да бъде подписана Запис на заповед от Председателя на
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

