ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес, 06.07. 2016 г. се проведе заседание на Общински съвет - Долна
Митрополия в оперативен порядък.
Във връзка с лошото състояние на уличната мрежа на територията на
населените места в община Долна Митрополия, общината има намерение
да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,
по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. За
целта е необходимо изготвянето на технически проект за ремонт на части
от уличната мрежа на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник.
Предложението ми е мотивирано от това, че двете населени места са с
най- голям брой жители и обща дължина на улиците, което предполага и
по- голямата и натовареност. Необходимо е да се вземе под внимание и
предстоящата реализация на проект „Интегриран воден цикъл Плевен –
Долна Митрополия“, при който настилката ще бъде възстановявана само в
зоната на изкопите.
Поради гореизложеното, след проведено
Общински съвет Долна Митрополия взе следното

писмено

гласуване,

Р Е Ш Е Н И Е № 177
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал. 4 от
Закона за Публичните финанси:
1. Дава съгласие да бъде изготвен инвестиционен проект във фаза
„технически проект“ за обект: „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр.Тръстеник и
гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия“ на стойност до 124
800лв. с ДДС.
2. За изготвяне на проекта, описан в т.1 от настоящото решение да
бъде изплатен аванс в размер на 7% от стойността с ДДС, достигната след
провеждане на съответната процедура по ЗОП. Остатъкът от договорената
сума да бъде разплатен след осигуряване на средства за финансиране на
обекта по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по под

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
3. В изпълнение на т.2 увеличава плана на капиталовите разходи на
община Долна Митрополия за 2016г. в частта им от собствени бюджетни
средства със сумата 8 736 лв. за обект: „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр.Тръстеник и
гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия“, представляваща 7% от
прогнозната стойност за предоставяне на услугата за изготвяне на проекта.
4. Увеличението по т. 1 да бъде за сметка на намалението на плана на
бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет със сумата 8 736 лв. в
т.ч :
- местна дейност 998“ Резерв“, § 97-00- Резерв за непредвидени и
неотложни разходи със сумата 8 736 лв.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
капиталови разходи на общината.
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