ПРОТОКОЛ
№ 62
Днес, 18.02.2019 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе извънредно
заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Поля Цоновска - Кмет на Общината и кметове на
кметства от селищата на Общината
П. Петров: Откривам днешното извънредно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 13 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 13 съветника: “За” – 13, “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“, обезпечаващ авансово плащане по Заповед № РД09-93 от
08.02.2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите – Ръководител на
Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г., Споразумение №РД50-26/05.04.2018 г. за
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни
Дъбник“ и Министерство на земеделието, храните и горите.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
2. Предложение относно проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна
Митрополия“ по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално – икономическа
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование“ – Компонент 1, финансирано по ОП РЧР и ОП НОИР.
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 13 съветника: “За” – 13, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 676
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“, обезпечаващ авансово плащане по Заповед №
РД09-93 от 08.02.2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ на Заместник-министъра на земеделието, храните и
горите – Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г., Споразумение
№РД50-26/05.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“,
сключено между Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна
Митрополия – Долни Дъбник“ и Министерство на земеделието, храните и горите.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Извънредна сесия се наложи поради това, че този месец се
обработват пасищата и трябва да дадем време на стопанска дирекция да отреагира с
изготвяне на документите. Нямаше как да изтеглим редовната сесия по-рано. На едно
от днешните предложения срока е 25 февруари.
Предложението касае работата на МИГ. Не за пръв път се взима решение за запис
на заповед. Същото решение взима и община Долни Дъбник за същата сума. Няма
какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен с приемането на
Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в полза на
ДФ „Земеделие“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 13 съветника
„ЗА” – Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Петър Петров
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма
Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Мартин Аспарухов,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов и Юри Ненчев
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 677
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т.24 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 50 693,40 лева, (словом петдесет хиляди шестстотин
деветдесет и три лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 50 % от заявения
размер на авансово плащане по Заповед № РД09-93 от 08.02.2019 г. по подмярка 19.4

„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Заместникминистъра на земеделието, храните и горите – Ръководител на Управляващия орган на
ПРСР 2014-2020 г., Споразумение № РД50-26/05.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия
за Водено от общностите местно развитие, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и Министерство на
земеделието, храните и горите.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Долна
Митрополия, проведено на 18.02.2019г., Протокол № 62, т.1 от Дневния ред по доклад
№ 48 / 14.02.2019 г. при кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно
чл. 27 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно
гласуване - с 13 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет Долна Митрополия
По т. 2 Предложение относно проект „Интеграция на уязвими групи в община
Долна Митрополия“ по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално – икономическа
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование“ – Компонент 1, финансирано по ОП РЧР и ОП НОИР. Докл.: П. Цоновска
– Кмет на Общината
П. Цоновска: Предложение за кандидатстване по две оперативни програми. Ние
сме една от малкото общини, които сме одобрени за кандидатстване по тази програма.
Партньорски проект с разширено участие на училищата.
П.Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението относно проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна
Митрополия“ по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално – икономическа
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование“ – Компонент 1, финансирано по ОП РЧР и ОП НОИР, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 13 съветника
„ЗА” – Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Петър Петров
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма
Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Мартин Аспарухов,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов и Юри Ненчев
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 678
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 59 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна Митрополия:

1. Одобрява проекта на Актуализираното Партньорско споразумение във връзка
с проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, финансиран по
ОП РЧР и ОП НОИР;
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да подпише
Актуализираното Партньорско споразумение във връзка с проект „Интеграция на
уязвими групи в община Долна Митрополия”, финансиран по ОП РЧР и ОП НОИР
както следва:
 Кандидат – Община Долна Митрополия;
 Партньор 1 - Сдружение „Проектека“;
 Партньор 2 – „Знам и мога“ ЕООД;
 Партньор 3 - „Петров 95 – Юри Ненчев” ЕООД;
 Партньор 4 - „Атанаска Средкова” ЕТ;
 Партньор 5 - СУ „Васил Априлов” гр. Долна Митрополия;
 Партньор 6 - ОУ "Христо Ботев" с. Комарево;
 Партньор 7 - ОУ "Христо Ботев" с. Божурица;
 Партньор 8 - ОУ "Климент Охридски" с. Крушовене.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

