ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес, 27.04.2017г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе
редовно заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Цоновска – Кмет на Общината и
кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 20 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа. Предварително Ви е раздаден проекта за
дневен ред. На заседанията на Постоянните комисии бяха разгледани три
допълнителни предложения, които предлагам да бъдат съответно т. 8, т.9 и
т. 10 от дневния ред:
 т. 8 Предложение за намаляване капитала на „БГ Енерджи ДМ“ АД –
гр. Долна Митрополия.
 т. 9 Предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Долна Митрополия.
 т.10 Проектно предложение на община Долна Митрополия по
Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния –
България.
Има ли становища, предложения? Няма. Който е съгласен с така
предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет за приходите и разходите през 2016 г., годишен отчет за
2016 г. и бизнес програма за 2017 г. на „Медицински център І – Долна
Митрополия“ ЕООД
Докл.:Д-р Н.Стефанова–Управител
П. Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за приемане на Доклад за извършена междинна
оценка на Общински план за развитие на община Долна Митрополия 20142020 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

3. Предложение за отчет за дейността и изразходваните бюджетни
средства в народните читалища от община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Долна Митрополия
(2017-2019) и План за изпълнение на Общинската стратегия за 2017/2018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К –
Плевен на 04.05.2017 г.
Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
6. Предложение за неправомерно ползване на поземлени имоти или
части от тях с НТП „пасище, мера“ – публична общинска собственост.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за допълнение към Решение №335 (Протокол
№30/30.03.2017 г.) на Общински съвет Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за намаляване капитала на „БГ Енерджи ДМ“ АД –
гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Проектно предложение на община Долна Митрополия по
Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния –
България
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Петров: Преди да започнем съществената работа по дневния ред,
в изпълнение на Решение №137 от 28.04.2016 г., Общински съвет – Долна
Митрополия отбелязва 24 април - Ден за възпоменание на жертвите на
масовото изтребление на арменци, на своята априлска сесия с едноминутно
мълчание. Моля за едноминутно мълчание в памет на жертвите.
Едноминутно мълчание.

П. Петров: Уважаеми колеги, предстои да вземаме 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 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 345
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 Отчет за приходите и разходите през 2016 г., годишен отчет
за 2016 г. и бизнес програма за 2017 г. на „Медицински център І – Долна
Митрополия“ ЕООД. Вносител:Д-р Н.Стефанова–Управител
Д-р Н. Стефанова: Оттеглям бизнес програмата за 2017 г. и моля да
бъде приет отчета за 2016 г. на „Медицински център І – Долна
Митрополия“ ЕООД. Твърдо съм убедена, че Вие сте готови да помогнете
за изготвянето на една по-реалистична програма.
П. Петров: Обединиха се почти всички постоянни комисии около
предложението на здравната комисия и комисията по бюджет и финанси,
през месец май да се проведат срещи с представители на общинска
администрация, с управителния орган на Медицинския център, двете
постоянни комисии, както и личните лекари на територията на община
Долна Митрополия, за да се обсъждат и търсят варианти за пооптимистичен бизнес план. Мисля, че трябва да подкрепим този начин на
работа. Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен да отпадне
частта с бизнес плана на Медицинския център за 2017 г., моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П. Петров: Гласуваме отчета за приходите и разходите през 2016
година на „Медицински център І – Долна Митрополия“ ЕООД. Който е
съгласен, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 346
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, ал.
1, т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Приема Отчет за приходите и разходите през 2016 г. и годишен
отчет за 2016 г. на „Медицински център І – Долна Митрополия“ ЕООД.
По т. 2 Предложение за приемане на Доклад за извършена междинна
оценка на Общински план за развитие на община Долна Митрополия 20142020 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: В срок сме. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Доклад за извършена междинна оценка на Общински план за развитие на
община Долна Митрополия 2014-2020 г., моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 347
На основание чл.44, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.89, ал.1 и
чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Доклад за извършена междинна оценка на Общинския план
за развитие на община Долна Митрополия 2014-2020 г.
По т. 3 Предложение за отчет за дейността и изразходваните
бюджетни средства в народните читалища от община Долна Митрополия.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
отчета за дейността и изразходваните бюджетни средства в народните
читалища от община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,

Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 348
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.26а, ал.5 от Закона за
народните читалища, Общинския съвет Долна Митрополия:
Приема отчет за дейността и изразходваните средства в народните
читалища в община Долна Митрополия за периода 01.01.2016 г. 31.12.2016 г.
По т. 4 Предложение за приемане на Общинска стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Долна
Митрополия (2017-2019) и План за изпълнение на Общинската стратегия
за 2017/2018 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Достатъчно подробна е. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Долна Митрополия (2017-2019) и План за изпълнение
на Общинската стратегия за 2017/2018 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 349
На основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал.1, т.12, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка чл.197, ал.1
и ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински
съвет - Долна Митрополия:
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Долна Митрополия ( 2017 – 2019 ), (по чл.
197, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование).
2. Приема План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община Долна Митрополия за
2017/2018 година.
По т. 5 Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К –
Плевен на 04.05.2017 г.Вносител: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
П. Петров: Г-н Андрейски обясни на заседанията на постоянните
комисии. Предлагам да дадем мандат за гласуване – трите точки с „да“,
както и да се повдигне въпроса в т. „Други“ за дейността на „ВиК“ при
аварии – опериране, отстраняване и т.н. Има ли други предложения,
становища? Няма. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 350
На основание чл. 21, ал. 2 и ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.
10в, ал.1, т.7 от Закона за водите, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Упълномощава г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна
Митрополия, да представлява Община Долна Митрополия в заседанието
на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен на 04.05.2017 г.
като изразява становище и гласува по точките от представения дневен ред,
както следва:
По т. 1. Съгласуване на План за опазване на околната среда – гласува
„за“.
По т.2. Доклад за дейността на „В и К“ ЕООД Плевен за 2016 год. предоставя правото да изрази становище по целесъобразност.
По т.3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К
Плевен за 2016 год. – гласува „за“.
По т. 4 „Други“ - предоставя правото да изрази становище по
целесъобразност.

2. Упълномощава г–н Петър Петров – Председател на Общински
съвет – Долна Митрополия, при невъзможност за участие на г – жа Поля
Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия, да представлява Община
Долна Митрополия в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по
В и К – Плевен на 04.05.2017 г. с правомощията по т.1.
По т. 6 Предложение за неправомерно ползване на поземлени имоти
или части от тях с НТП „пасище, мера“ – публична общинска собственост.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Многократно сме говорили по този въпрос. Дълга и
тежка процедура е, както и вчера на комисиите се каза, че все още не са
установени всички ползватели, т.е. известно ни е кои са, но нямаме
доказателства. Предстоят и други правни действия, вече сме почти на
финала.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за неправомерно ползване на поземлени имоти или части
от тях с НТП „пасище, мера“ – публична общинска собственост, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 351
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.34 от Закона за собствеността и
ползването на земеделска земя, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да проведе
процедура по реда на чл.34 от Закона за собствеността и ползването на
земеделска земя /ЗСПЗЗ/ за изземване на общински поземлени имоти, с
НТП „пасище, мера“, които се ползват без правно основание, подробно
описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. За установените ползватели, които не изпълнят задълженията си
регламентирани в чл.34 от ЗСПЗЗ, Кмета на Общината да издаде заповед
за изземване на имотите по реда на чл.65 от Закона за общинската
собственост.
3. Възлага на кметовете за населените места, за приключване на
процедурата, да установят реалните ползватели на неправомерно
обработените общински имоти с НТП „пасище, мера“, за които липсват
конкретни данни в Приложение № 1, в срок от 1 /един/ месец, след влизане
на решението в сила.
По т. 7 Предложение за допълнение към Решение №335 (Протокол
№30/30.03.2017 г.) на Общински съвет Долна Митрополия. Вносител:Кмет
на Общината
П. Цоновска: Отново се извинявам за пропуска на тези два имота,
технически е. Няма съществено изменение от Решението, което сте взели
на миналото заседание.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
допълнението към Решение №335 (Протокол №30/30.03.2017 г.), моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Радослав Илиевски
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 352
На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1 от ЗУТ (Закон за устройство на територията), Общински
съвет Долна Митрополия:
Допълва Решение №335 от 30.03.2017 г. т. 1, като включва
поземлени имоти (ПИ) №№219032 и 219038 местност „Греда“, землище с.
Славовица, попадащи в концесионната площ на находище „Лилиян“ към
Допускането за изработване на ПУП.

По т. 8 Предложение за намаляване капитала на „БГ Енерджи ДМ“
АД – гр. Долна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Съобразно Ваше Решение, работната група, създадена
за разглеждане на въпроса за „БГ Енерджи ДМ“ АД – гр. Долна
Митрополия, се събира вече два пъти. В крайна сметка се стигна до
Споразумението, с което Вие сте запознати – община Долна Митрополия
ще притежава 67% от Дружеството, а „Симов стан“ – 33 %.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
намаляване капитала на „БГ Енерджи ДМ“ АД – гр. Долна Митрополия,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 353
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 199 и сл. от ТЗ и чл.25 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, за участие на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие капитала на търговско дружество „БГ Енерджи ДМ"
АД да бъде номинално намален чрез:
1.1. Обезсилване на 83 (осемдесет и три) бр. акции на обща
стойност 41 500 лв., записани през 2012 г. в собственост на «Симов стан»
ЕООД, всяка от които с номинална стойност по 500 лв., платени частично
в размер 10 375 лв. (съставляващи 25% от тяхната стойност). В резултат на
обезсилването капитала на дружеството ще се намали на 3 258 500лв. , а
внесената парична вноска в размер на 10 375 лв. ще бъде отнесена във
фонд „Резервен“ на акционерното дружество;

1.2. Номинално намаляване със стойността от 1 591 625 (един
милион петстотин деветдесет и една хиляди шестотин двадесет и пет) лева,
която сума представлява останалата част от невнесената вноска по
капитала на дружеството от страна на акционера „Симов стан“ ЕООД.
2. Дава съгласие след намалението на капитала по начините, описани
в т.1, общия капитал на „БГ Енерджи ДМ“ АД с парични и непарични
вноски да стане 1 625 375 лв. (един милион шестотин двадесет и пет
хиляди триста седемдесет и пет лв.), от които 1 072 500 (един милион
седемдесет и две хиляди и петстотин) лева непарична вноска (апорт) и 552
875 (петстотин петдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и пет) лева
парична вноска, която да бъде разпределен в 66 015 (шестдесет и шест
хиляди и петнадесет) броя акции, всяка от които с номинална стойност 25
(двадесет и пет) лева, от които 43 560 (четиридесет и три хиляди петстотин
и шестдесет) бр. акции на стойност 1 089 000 (един милион осемдесет и
девет хиляди) лева или 67% от капитала – за акционера Община Долна
Митрополия и 21 455 (двадесет и една хиляди четиристотин петдесет и
пет) бр. акции на стойност 536 375 (петстотин тридесет и шест хиляди
триста седемдесет и пет) лева или 33%- за акционера „Симов стан“ ЕООД.
3. Дава съгласие да се промени Устава на „БГ Енерджи ДМ“ АД в
съответствие с взетите решения по т.1 и т.2.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
фактически и правни действия, произтичащи от настоящото решение.
По т. 9 Предложение за Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 354
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и
чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на ,,Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Долна Митрополия“ както следва:
Параграф единствен: Алинея 3 на чл. 2 се отменя.
Настоящата Наредба влиза в сила от момента на нейното
обнародване по реда на чл. 37, ал. 3 от ЗНА.
По т. 10 Проектно предложение на община Долна Митрополия по
Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния –
България. Вносител: Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Проектно предложение на община Долна Митрополия по Програма за
трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 355
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия, съвместно с окръг Олт да
кандидатства с проектно предложение за изграждане на капацитет на
доброволческите услуги във връзка с дейности по политиката в областта на
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и
аварии, осигуряването на ефективна, ресурсно и технически осигурена
общинска система за превенция и реагиране при бедствия за привличане на
финансови средства по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg
V-A Румъния-България;
2. Дава съгласие Община Долна Митрополия да осигури 2%
съфинансиране по проекта, но не повече от равностойността на 9000 €;
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
необходими действия за кандидатстване с проектно предложение по т.1,
като осигури необходимите за това средства от Общинския бюджет.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.
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