ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ДИМОВО
Тел. 09341/2260; тел/ факс 094/601272; e-mail – obs_dimovo@abv.bg
п.к 3750 гр. Димово, ул.”Георги Димитров” № 137

ПРОТОКОЛ № 13
Днес 29.06.2012 г. (петък) от 17,00 часа в Заседателната зала на Общинска
администрация - град Димово се проведе извънредно заседание на Общински съвет Димово.
Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет Светослав Славчев.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства по уважителни
причини общинския съветник Веселина Данаилова. В работата на заседанието взе
участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Гара Орешец –
Костадин Филипов и Заместник – кмета на Община Димово – Илчо Илиев.
На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет Димово откри заседанието, като призова общинските съветници за предложения за
допълнение или изменение на проекта за Дневен ред.
Не постъпиха предложения за изменения на дневният ред, след което той бе
подложен на гласуване - гласували – всички „ЗА”, проекта за дневен ред се приема, така
както е предложен с една точка и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА заседанието
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за удължаване срока на поет общински дълг и даване на съгласие за
получаване средства по кредитна линия от обслужваща банка „Инвестбанк“ АД кл.
Видин, с цел осигуряване на финансиране за изпълнение на дейности по ОПРЧР.
Вносител: Лозан Лозанов
ПО ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Предложение за удължаване срока на поет общински дълг и даване на съгласие за
получаване средства по кредитна линия от обслужваща банка „Инвестбанк“ АД кл.
Видин, с цел осигуряване на финансиране за изпълнение на дейности по ОПРЧР.
Председателя на Общински съвет – Димово Светослав Славчев даде думата на
Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, вносител на предложението, който направи
пояснения по предложението за настъпилите обстоятелства за вземането на решение, а
именно, че с оглед на това, че е предоставена на общината възможност за удължаване
срока на дейностите по оперативна програма, през месец юни 2012 г. са подписани нови
два договора с Агенция по заетостта, въз основа на които ще бъдат назначени 50 човека на
работа като спасители и работници по поддръжка на пътища. Времетраенето за обучение
и изпълнение на трудовите задължения по новите договори възлиза на 9 месеца, считано
от датата на договора. За изплащане на възнагражденията и осигуровките на заетите лица
ще бъдат осигурени средства по оперативната програма, възстановени на общината при
условие, че същите са разплатени предварително за сметка на общинския бюджет.
С Решение № 6 на Общински съвет - Димово, взето по Протокол № 2/02.12.2011 г. е
поет краткосрочен общински дълг и въз основа на същото решение Община Димово е
сключила договор № 204/09.12.2011 г. с ''Инвестбанк'' АД клон Видин за предоставяне на
банков кредит при условията на кредитна линия, чийто краен срок за издължаване изтича.
Средствата по кредитната линия се използват за извършване на плащания по ОП”РЧР” –
Схема ''Развитие'' и поради тази причина, и с цел изпълнение на поетите договорености по

ОП”РЧР” предлагам да се удължи срока на действие на договора на кредитна линия №
204/09.12.2011 г. с 12 месеца.
Няма забележки от общинските съветници, след което се пристъпи към гласуване.
Гласували предложението - 12, от тях всички „ЗА”:
№
по
ред

Гласувал

1

СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ

„ЗА”

2

ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

„ЗА”

3

ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ

„ЗА”

4

ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

„ЗА”

5

ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ

„ЗА”

6

МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА

„ЗА”

7

ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ

„ЗА”

8

ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ

„ЗА”

9

ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА

„ЗА”

1

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

„ЗА”

1

ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА

1

ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ

„ЗА”

1

РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

„ЗА”
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Име, презиме, фамилия

Предложението се приема. Приложение Решение № 109.

Не постъпиха питания, след което г-н Славчев закри заседанието!

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Председател на Общински съвет Димово

