ПРОТОКОЛ
№ 68
Днес, 09.07.2019 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе извънредно
заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-н Цецо Андрейски – Зам.-Кмет на Общината и
кметове на кметства от селищата на Общината
П. Петров: Откривам днешното извънредно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 15 общински съветника. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Беше Ви изпратен проект за дневен ред. Който е съгласен с 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 издаване на запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане по Договор № 15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширщването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за проект: „Реконструкция на
общински пътища №PVN 1045 с. Горна – Долна /ІІІ-118/ Долна МитрополияГорна Митрополия /PVN1047/ и PVN 2043 /ІІІ – 118 Подем – Долна Митрополия
/Победа – Тръстеник/ ІІІ – 3004/ на територията на община Долна Митрополия“,
сключен между Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Петров: Уважаеми колеги, предстои да взимаме решения 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 № 739
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:
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 издаване на запис на заповед от община Долна

Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане по Договор № 15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ за проект: „Реконструкция на общински пътища
№PVN 1045 с. Горна – Долна /ІІІ-118/ Долна Митрополия-Горна Митрополия
/PVN1047/ и PVN 2043 /ІІІ – 118 Подем – Долна Митрополия /Победа –
Тръстеник/ ІІІ – 3004/ на територията на община Долна Митрополия“, сключен
между Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“.
Ц. Андрейски: През месец август 2018 г. беше подписан договор с ДФ
„Земеделие“. Имаме право на 50% авансово плащане. В тази връзка трябва да издадем
запис на заповед.
Р. Илиевски: Целесъобразно решение, тъй като това са безвъзмездни средства
от Европейския съюз. С издаването на запис на заповед, ние блокираме общински
средства. Това го правим вече няколко пъти. Имаме ли този ресурс? Докъде се стигна
със средствата по ПУДОС? Да не се окаже в един момент, че общината е пред фалит.
П. Петров: Имаме ресурс. По ПУДОС се очаква окончателна информация през
идните един, два месеца. Веднага щом получим по-конкретна такава, ще бъде внесена
за разглеждане в Общински съвет.
Има ли други становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в

полза на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово
плащане по Договор № 15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ за проект: „Реконструкция на общински пътища
№PVN 1045 с. Горна – Долна /ІІІ-118/ Долна Митрополия-Горна Митрополия
/PVN1047/ и PVN 2043 /ІІІ – 118 Подем – Долна Митрополия /Победа –
Тръстеник/ ІІІ – 3004/ на територията на община Долна Митрополия“, сключен
между Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
„ЗА” – Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Людмил Евтимов,
Мартин Аспарухов, Светла Илиева отсъстват
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 740
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ № 15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна
/III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118
Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община
Долна Митрополия“, сключен между Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие”,
Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 2 814 325,55 лв. (два милиона осемстотин и четиринадесет
хиляди триста двадесет и пет лева и петдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 %
от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони. за проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна
/III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118
Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община
Долна Митрополия“, сключен между Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да подготви необходимите
документи за получаване на второ авансовото плащане по договор № 15/07/2/0/00654 от
07.08.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони. за проект: „Реконструкция
на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия –
Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна
Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна
Митрополия“, и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Димитрова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

