ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 26.02.2020 г. от 16.00 часа в салона на Общината се проведе
извънредно заседание на Общински съвет – Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-н Георги Йончев – Зам.-кмет на
Общината и кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 11 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Има ли
становища по дневния ред? Няма. Който е съгласен да приемем дневния
ред на днешното заседание, моля да гласува:
Гласували 11 съветника: “За” – 11, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1. Предложение за ново обсъждане на Решение №71 от 31.01.2020 г. на
Общински съвет - Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска - Кмет на общината
П. Петров: Предстои да вземем решение с поименно гласуване.
Който е съгласен днешното поименно гласуване да става с извикване на
съветниците и с отговор - “да”, “не”, “въздържал се” , моля да гласува:
Гласували 11 съветника: “За” – 11 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 94
На основание чл. 27, ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл. 85 и чл. 83, 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 ново обсъждане на Решение №71 от
31.01.2020 г. на
Общински съвет - Долна Митрополия. Докл.: П.
Цоновска - Кмет на общината
П. Петров: Имаме лек спор с Областна администрация, но в крайна
сметка сме се съобразили с техните препоръки. Решението остава същото
по същество, но променяме израза "приема предложената промяна"с "дава
съгласие" за промяна в маршрутното разписание.
Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за ново обсъждане на Решение №71 от 31.01.2020 г. на
Общински съвет - Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 11 съветника
“ЗА” – Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,Славей Първанов
Александър Печеняков, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Мартин Аспарухов,
Светла Илиева, Юри Ненчев отсъстват от заседанието
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 95
На основание чл.45 ал.7 и ал.9, във връзка с ал.4 и чл. 21 ал.1 т.25 и
ал.2 от ЗМСМА, спазвайки регламентирания ред в чл.10 и чл.11 от
Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
с автобуси, Общински съвет – Долна Митрополия:
Приема изменение в т.1 от Решение № 71 от 30.01.2020 година на
Общински съвет – Долна Митрополия, като:
ВМЕСТО:
„Приема предложената промяна за отпадане в неделните дни на
следните маршрутни разписания № 1421; № 1423; № 1425; № 1427; №
1429; № 1431; № 1433; № 1435.“
ДА СЕ ЧЕТЕ:
„Дава съгласие, поради намалелия пътникопоток в неделните дни, по
автобусна линия „Плевен – Тръстеник“ от квотата на община Долна
Митрополия да отпаднат следните маршрутни разписания № 1421; №1423;

№ 1425; № 1427; № 1429; № 1431; № 1433; № 1435.“
В останалата си част решението остава непроменено.
П.Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание на общинския съвет.
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