ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 28.01.2016 г. 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. Има постъпили две допълнителни предложения, които са
разгледани на комисиите вчера. Предлагам да бъдат т. 29 и т. 30 от
Дневния ред, както следва:
 Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху
имот № 000431 в местността „Ливадите“ в землището на с.
Божурица, община Долна Митрополия, държавна собственост в
полза на община Плевен и община Долна Митрополия, във връзка с
реализирането на обект „Реконструкция на обща Пречиствателна
станция за отпадъчни води за група населени места от общините
Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ
канализационен колектор до ПСОВ към нея“ от Проект „Интегриран
воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“.
 Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
„Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и
опазването на общинската собственост и околната среда“.
Който е съгласен да приемем дневния ред на днешното заседание, 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. Докладна записка относно Програма за управление на община
Долна Митрополия за мандат 2015-2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за приемане на Календарен план за дейността на
Общински съвет Долна Митрополия до 30.06.2016 г.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС

3. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на решенията
на Общински съвет за второто полугодие на 2015 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за приемане на отчет за състоянието на
общинската собственост в община Долна Митрополия и резултатите от
нейното управление през 2015 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за приемане на Стратегия за управление на
общинската собственост в община Долна Митрополия 2016-2020 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за приемане на Програма за полагане на
общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане,
в община Долна Митрополия през 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в община Долна Митрополия през 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за приемане на годишен отчет на изплатените
средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък здравословен
и/или социален статус за 2015 г. в община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение
Митрополия за 2016 г.

за

приемане

бюджета

на

община

Долна

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за определяне приоритети при изразходване на
средствата по бюджета на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за определяне на второстепенни разпоредители с
бюджети и второстепенни разпоредители с делегирани бюджети за 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

13. Предложение за отпускане на помощи на хемодиализирани
болни през 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14. Предложение за определяне на еднократно възнаграждение за
кръводаряване през 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15. Предложение за отпускане на еднократни парични помощи по
решение на ОбС Долна Митрополия през 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
16. Предложение за определяне размера на сума за подпомагане
разходите за погребения за 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
17. Предложение за определяне размер на средства за подпомагане
на дейността на спортни дружества на територията на община Долна
Митрополия за 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
18. Предложение за планиране на средства за отбелязване на 100годишнини на жители от община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
19. Предложение за финансово подпомагане на двойки, семейства и
лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на
територията на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
20. Предложение за изплащане на премии за отстреляни лисици и
чакали
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
21. Предложение за възстановяване на откраднати парични суми от
Дом за стари хора с. Горна Митрополия от собствени бюджетни средства
на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
22. Предложение за утвърждаване численост на персонала и
средства за работни заплати през 2016 г. за делегираните от държавата
дейности, без звената, прилагащи системата на делегираните бюджети и за
местни дейности

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
23. Предложение за приемане на Годишен план за ползване на
дървесина в общински горски територии за 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
24. Предложение за продажба на дървесина от общински горски
територии, включени в Годишния план за ползване за 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
25. Предложение за актуализиране на начални цени при провеждане
на процедури за добив и продажба на дървесина от горски територии –
общинска собственост
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
26. Предложение за учредяване право на ползване на имот –
Общинска собственост за нуждите на „ВиК“ – район Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
27. Предложение за приемане на проект за доброволна делба на
поземлени имоти – общинска собственост с кадастрален №112004,
№112015 и №116001 с НТП „пасище, мера“ по Картата на възстановената
собственост на с. Горна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
28. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия
с проект „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“ за
привличане на външно финансиране от Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
29. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж
върху имот № 000431 в местността „Ливадите“ в землището на с.
Божурица, община Долна Митрополия, държавна собственост в полза на
община Плевен и община Долна Митрополия, във връзка с реализирането
на обект „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни
води за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и
саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към
нея“ от Проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

30. Предложение за приемане на Наредба за изменение и
допълнение на „Наредба за осигуряване на обществения ред,
поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
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 № 56
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 Докладна записка относно Програма за управление на
община Долна Митрополия за мандат 2015-2019 г. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Подробно обсъдихме вчера на комисиите Програмата.
Внасянето на подобна Програма е задължение на Кмета на Община.
Отчита се ежегодно и подлежи на допълнения от моя страна.
Сл. Първанов: Моят въпрос касае „Приоритет 3 Стабилно
управление в полза на местната общност“, т. 4 „Повишаване качеството на
предлаганите административни услуги“, подточка 4 „Въвеждането на
система за обслужване „Единен номер за административни услуги…“ и
т.н. Започнато ли е развитието на подобна услуга, на какъв етап е, ако е
започната?
П. Цоновска: Предприели сме такива стъпки в предходния мандат.
Участвали сме в програма във връзка с т.нар. Електронно правителство,
изградили сме софтуерни системи за обслужване на гражданите
електронно. Вече имаме сериозен напредък. Във връзка с тази Програма „Е

– Подем“ ни предоставиха безплатно сървър, който да събира такива
електронни данни, включително и скенер машина, която сканира голям
формат документи и карти. Не сме спирали да работим по този въпрос, но
нали разбирате, че Общината не е институция, която да е самостоятелна и
независима от всички останали институции. Имаме архив на ГРАО в
електронен вариант, там е съхранено абсолютно всичко, сканирано и
сигурно. Има електронна връзка с всяко едно кметство, освен кметство
Гостиля, където сигнала е слаб. Предвиждаме нов софтуерен продукт
свързан с детските градини на територията на общината, където във всеки
един момент ще може да се наблюдава броя на децата, здравният им
статус, с какво се хранят днес и т.н. Доста стъпки сме предприели, но не
сме финализирали нещата все още.
П. Петров: Има ли други въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем Програма за управление на община Долна Митрополия за мандат
2015-2019 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 № 57
На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Програма за управление на община Долна Митрополия за
мандат 2015 – 2019 г.
По т. 2 Предложение за приемане на Календарен план за дейността
на Общински съвет Долна Митрополия до 30.06.2016 г. Вносител:
Председател на ОбС
П. Петров: Това е Календарния план на Общински съвет за
следващите шест месеца. Беше направена препоръка следващият път
когато се приема Календарен план за първото шестмесечие, месец януари
да е малко по-разтоварен, да се прехвърлят предложения и във февруари.
Има ли допълнения, предложения? Няма. Който е съгласен да приемем
Календарен план за дейността на Общински съвет Долна Митрополия до
30.06.2016 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 № 58

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:
Приема Календарен план за дейността на Общински съвет Долна
Митрополия до 30.06.2016 г.
По т. 3 Предложение за приемане на отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2015 г. Вносител:
Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто
полугодие на 2015 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 № 59
На основание чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 117 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Долна
Митрополия:
Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Долна Митрополия.
По т. 4 Предложение за приемане на отчет за състоянието на
общинската собственост в община Долна Митрополия и резултатите от
нейното управление през 2015 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Вчера дебатирахме. Ако имате въпроси отново, ще
отговоря.
П. Петров: Становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем отчет за състоянието на общинската собственост в община Долна
Митрополия и резултатите от нейното управление през 2015 г., моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 60
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 66а от ЗОС, Общински
съвет Долна Митрополия:
Приема Отчет за състоянието на общинската собственост в община
Долна Митрополия и резултатите от нейното управление през 2015 г.
По т. 5 Предложение за приемане на Стратегия за управление на
общинската собственост в община Долна Митрополия 2016-2020 г.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Стратегията е отворен документ, може да се допълва и
прецизира по всяко време. Имаше техническа грешка, която сме поправили
още вчера. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
Стратегия за управление на общинската собственост в община Долна
Митрополия 2016-2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 61
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от ЗОС,
Общински съвет Долна Митрополия:

Приема Стратегия за управление на общинската собственост в община
Долна Митрополия за периода 2016-2019 г.
По т. 6 Предложение за приемане на Годишна програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Ежегоден документ по реда на ЗОС, индикативни
стойности. Знаете че всеки имот, за който има някакво намерение се внася
първо при Вас. Подлежи на корекции при всяка нова заявка, досега
практиката беше такава.
Сл. Първанов: Миналата сесия гласувахме едно предложение за
имот – публична общинска собственост да стане частна общинска
собственост, близо до кръстовището в Долна Митрополия. Вашата
мотивация беше, че има проявен интерес да бъде закупено с цел
производствена дейност. Тук не виждам този имот да е обявен. Някакъв
проблем ли има?
П. Цоновска: Това, което казахте Вие, не съм го казвала аз. Няма
проявен интерес до този момент. Когато има интерес, реда е съвсем друг.
Аз Ви казах, че искаме да отворим имотите за евентуални инвеститори.
Тук са заложени само имоти, за които има интерес и сме сигурни, че ще
бъдат продадени.
П. Петров: Има ли други въпроси, становища? Няма. Който е
съгласен да приемем Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 62
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
Общински съвет Долна Митрополия:

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г.
По т. 7 Предложение за приемане на Програма за полагане на
общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане,
в община Долна Митрополия през 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Също ежегоден документ, който се приема в началото
на всяка година, съгласуван с Инспекцията по труда. Напомням, че хората,
които отработват тези дни се застраховат от Общината.
П. Петров: Има ли допълнения, становища? Няма. Който е съгласен
да приемем Програма за полагане на общественополезен труд от лица,
обект на месечно социално подпомагане, в община Долна Митрополия
през 2016 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 № 63
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 4 от
Закона за социално подпомагане и чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Програма за полагане на обществено полезен труд от лица,
обект на месечно социално подпомагане в община Долна Митрополия през
2016 г., съгласно Приложението.
По т. 8 Предложение за приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в община Долна Митрополия през 2016 г. Вносител:
Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен с направеното
предложение, 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 № 64
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 26 а от Закона за народните
читалища, Общински съвет Долна Митрополия:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община
Долна Митрополия за 2016 година.
По т. 9 Предложение за приемане на годишен отчет на изплатените
средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък здравословен
и/или социален статус за 2015 г. в община Долна Митрополия. Вносител:
Кмет на Общината
П. Цоновска: Ежегоден отчет се прави на тези средства, на
шестмесечие също ще видите отчет на помощите. Не е променен размера
на средствата, които ще бъдат изплащани. Има допусната техническа
грешка, г-н Първанов вчера на заседанията на постоянните комисии
забеляза, за което се извинявам - това са изплатените средства от месец
март насам, а не от месец февруари.
Сл. Първанов: Прави ми впечатление, че за този период са
раздадени общо 91 бр. помощи – от по 100 лв., 50 лв. и т.н. От тези 91 бр.,
в гр. Долна Митрополия са дадени 24 бр., т.е. ¼ от всичките, в гр.
Тръстеник – 32 бр., т.е. 1/3. Общо за двата града стават близо 70% от
средствата, които са планирани. В едно малко населено място каквото е с.
Биволаре са отпуснати 8 бр. помощи, а в село като Ореховица са само 6 бр.
Прави впечатление, че хората, на които са отпуснати помощи живеят на
една улица, а някъде даже и в една къща. В гр. Долна Митрополия на ул.
Съединение са №17, №31,№41,№45,№47 и т.н. Изводите, които си правя от
този документ е, че тези хора са добре информирани кога се отпускат тези
средства, кой има право на тях и ударно ги използват до средата на
годината. В подкрепа на това, което казвам, тук се вижда, че само през
март месец миналата година от 91 бр. помощи са раздадени 39, като на
дата 05.03. 2015 г. са отпуснати 16 бр. Вчера имаше предложение в
комисиите тези средства да се увеличат, но моето мнение е, че тези суми са
достатъчни, стига да се използват по предназначение.
П. Цоновска: Радвам се, че сте разгледали документа толкова
подробно. Тук в залата има двама общински съветника, които са лекари.
Нека те да обяснят кога е грипната епидемия и кога децата влизат с
пневмония в болниците – през месец март ли или през месец август.
Нормално е в този период да има наплив на нуждаещи се хора. Вчера
обясних какъв е реда и на кого се дават такива помощи. Не вярвам някой
от Вас да откаже на човек, на когото и двете деца са в болница с тежка
пневмония. Нормално е понякога да има дадени 2 бр. помощи в една къща.
Нормално е наплива на нуждаещи се да е от ул. Съединение, ул. Прогрес,
ул. Мадара, ул. Родопи и т.н. Там има струпване на ромско население и в
една къща с две стаи живеят 15 човека. Те знаят много добре, че това не е
тяхно право, а тяхна правна възможност. Тази помощ се отпуска само и
единствено след решение на комисия по определени критерии и

представени документи. Не мога да се съглася, че може да се прави такова
разделение по проценти и бройки.
Св. Телефонска: Извинявам се, че се намесвам, но аз работя като
селски лекар 32 години. Искам да ви кажа, че нуждите са много повече,
бих казала съвсем отговорно, десетократно повече от това, което
планираме. Много хора имат нужда, но остават без помощ. Хората са
бедни, болни и нещастни. Нямат пари за лечение, нямат пари за храна, а в
момента няма и социални програми за домашни помощници. Методиката е
тази, ние по-добра няма да можем да измислим.
Р. Илиевски: Този контингент е неосигурен, в голямата си част, по
новите разпоредби. Маркирам само като щрих, г-жо Кмет. Може би трябва
да се помисли в тази насока и да търсим допълнителен ресурс или да
редуцираме ресурс, който да насочим натам. Могат да се явят много такива
ситуации и ние ще се окажем безсилни да помогнем.
П. Цоновска: Нито един лев няма да бъде насочен за плащане на
нечии здравни осигуровки. Закона за здравно осигуряване е от 2000г. и
здравните осигуровки не са право на гражданите, а тяхно задължение.
Истината е, че в такава ситуация аз и моите колеги предпочитаме да дадем
лични средства, за да помогнем да даден човек в тежко положение, с
неплатени здравни осигуровки, защото операцията му струва в пъти
повече, ако няма такива, отколкото общински средства. Ясно и точно е
определено кой, за какво и как може да получи парична помощ от
общината, но не и за здравни осигуровки.
Р. Илиевски: Може би не ме разбрахте, аз нямам предвид да се
отпускат общински средства за плащане на здравни осигуровки. Твърдя че
все повече ще има хора в тежко социално и здравословно състояние и ние
в даден момент ще сме безсилни, защото средствата са ни ограничени.
Трябва да се помисли как да се търсят средства по реда на социалното
подпомагане.
М. Траянов: Предлагам да се прекратят дебатите.
П. Петров: Има постъпило предложение от г-н Траянов за
прекратяване на дебатите. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Дебатите са прекратени.
П. Петров: Гласуваме предложението за приемане на годишен отчет
на изплатените средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък
здравословен и/или социален статус за 2015 г. в община Долна
Митрополия. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника

“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 65
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема годишен отчет на изплатените средства за еднократни
финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или социален статус за
2015 г. в община Долна Митрополия.
По т. 10 Предложение за приемане бюджета на община Долна
Митрополия за 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Базов документ, следван от точки, които го
конкретизират. Обсъдихме го вчера на комисиите.
П. Петров: Има ли въпроси, допълнения? Няма. Който е съгласен да
приемем бюджета на община Долна Митрополия за 2016 г., моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 66

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните
финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 380
от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
община Долна Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема бюджета за 2016 год. както следва:
1. Приход в размер на 10 357 415 лв. / съгласно Приложение №3 /
1.1 Приходи за държавни дейности в размер на 5 860 117 лв. /
съгласно Приложение № 2 /, в т.ч.:
1.1.1 Неданъчни приходи в размер на 211 188лв.
1.1.2. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ
в размер на 5 243 601 лв.
1.1.3. Вътрешен трансфер в
разпоредител в размер на (-) 12 850лв.

системата

на

първостепенния

1.1.4. Преходен остатък от 2015 год. в размер на 418 178 лв. /
съгласно Приложение №11/
1.2.Приходи за местни дейности в размер на 4 497 298 лв., в т.ч.:
1.2.1 Данъчни приходи в размер на 722 000 лв. / Съгл. Приложение
№ 1 /.
1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 1 896 006 лв. , от които 70 000
лв. по §40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи / Съгласно Приложения № 1, № 12 /.
1.2.3 Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни
дейности в размер на 1 266 500 лв.
1.2.4 За зимно поддържане на пътища 80 000лв.
1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в
размер на 484600лв.
1.2.6 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средства от Европейския съюз (нето) в т.ч:
- Предоставени безлихвени заеми от бюджетни сметки – 25 868 лв.
- Възстановени безлихвени заеми от сметки за средства от
Европейския съюз- (-)25868 лв.
1.2.7. Друго финансиране (-) 232 839 лв в т.ч:

- трансфер към РИОСВ гр.Плевен – (-) 168 200 лв в т.ч:
- по чл.60 от ЗУО за закриване и след експлоатационни грижи за
депото- (-) 17000 лв.
- по чл.64 е от ЗУО за изграждане на нови съоръжения за третиране
на битови отпадъци - (-) 151 200 лв.
- търговски кредити към местни лица (-)64 639лв. в т.ч:
* Инженеринг с гарантиран резултат и съпътстващите ремонтновъзстановителни дейности за сградата на ОДЗ „Щастливо детство” гр.
Тръстеник – (-)54428 лв.
- Задължения по финансов лизинг над 2 години- (-)10 211 лв.
1.2.8.Погашения по дългосрочни заеми от Фонд енергийна
ефективност (-)10 904 лв.
1.2.9.Депозити и средства по сметки 291 935 лв.
- остатък в лева по сметки от предходен период 291 935лв. /
съгласно Приложение №11/.
2. По разходите в размер на 10 357 415 лв., разпределени по
функции, групи, дейности и параграфи и второстепенни
разпоредители, / Съгласно Приложения № 6 и № 10 / в т.ч.:
2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 860 117 лв. /
Съгласно Приложения № 4, № 7 /.
2.2. За местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с
местни приходи, в размер на 4 497 298 лв., от които резерв за
непредвидени и неотложни разходи 152 588 лв. / Съгласно Приложения №
5 и № 8 / и собствени бюджетни средства за капиталови разходи 253 372
лв., / Съгласно Приложения № 1 /.
3.
Приема план за капиталовите разходи в размер на 784 056 лв.,
съгласно поименен списък по обекти, видове разходи и източници на
финансиране – Приложение № 9, от тях:
3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 484600 лв. в
т.ч.:
- за местни дейности – 484600 лв.
3.2. Собствени бюджетни средства в размер на 253 372 лв.
3.3. Други – средства от преходни остатъци на делегираните
бюджети на ОУ и от преходни остатъци от получен трансфер от МИП– 46
084 лв.
4. Утвърждава бюджетно салдо - излишък по общинския бюджет,
изчислен на касова основа в размер на 243 743 лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално–битови в размер до 3 % от начислените основни
трудови възнаграждения на персонала, зает във всички бюджетни
дейности.

5.2. Представителни разходи в размер на 19 000 лв. в т. ч:
- Представителни разходи на кмета на общината – 12 000лв.
- Представителни разходи на председателя на ОбС – 4 000лв.
- Представителни разходи на кметове на кметства – 3 000лв.
6. Определя максимален размер на новия общинския дълг за 2016 г
10 000 000лв., и максималния размер на общинския дълг към края на 2016
г. 1 902 385 лв.
6.1. Намерения за поемане на нов дълг- Краткосрочен заем от Фонд
за органите на местно самоуправление в България- „ФЛАГ“ ЕАД в размер
на 10 000 000лв., представляващ мостов кредит за междинни плащания по
договори за изпълнение на проект „ Интегриран воден цикъл ПлевенДолна Митрополия“.
7. Утвърждава длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разходи за пътуване от местоживеене до месторабота, а
именно – среден медицински персонал в здравни кабинети в детски и
училищни заведения и общински служители.
7.1 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък
на лицата по т.7 и размера на средствата съгласно сключените КТД.
7.2 Изплащането на средствата да се извършва въз основа на
представена фактура за абонаментни карти или представени билети до 10то число на месеца , следващ месеца на издаването им.
8. Утвърждава разходи за членски внос в размер на 13 956лв., както
следва:
- Национално сдружение на общините в Република България- 4 296
лв.
- Асоциация на дунавските общини „Дунав“- 1 474 лв.
- Асоциация по ВиК Плевен- 2 186 лв.
- Сдружение „ Плевенски обществен фонд – Читалища“- 5 000лв.
- Сдружение „ Национална асоциация на доброволците в Република
България“- 500лв.
- Фонд „ Общинска солидарност “ – целева дейност към НСОРБ –
500лв.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 369 950 лв., съгласно Приложения № №
13,14,15.
8.1. Оправомощава кмета на общината да извършва вътрешни
компенсирани промени по съответните показатели, включени в
индикативния годишен разчет.
8.2 Разчетите за сметките от Европейския съюз на общината се
актуализират по начина по, който са утвърдени.
9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 4 932 818 лв.

10. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които
могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 3 408 507 лв.
11. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда
да бъдат събрани през 2016 година в размер на 258878лв.
12. Приема дофинансиране на сляти паралелки– в размер на 40% от
размера на съответния разходен стандарт когато общия брой ученици в
паралелките е до 80 ученици.
13. Приема дофинансиране на паралелки в гимназиален етап когато
общия брой на учениците в паралелката в IX-XII клас на
общообразователните училища е не по- малко от 10. Средствата за
гимназиален етап се определят, като разлика между норматива за
минимален брой и действителния брой на учениците в паралелката,
умножен с не по- малко с 20 на сто от размера на единния разходен
стандарт.
14.Дава съгласие за формиране на паралелки с под минималния брой
ученици (Наредба №7 от 2000г. на МОН), когато броя на учениците в
паралелките от I до XII клас е не по- малко от 10 ученици.
15. Задължава кмета да разпредели одобрените средства по
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и
утвърди методика за месечно разпределение на бюджетните кредити.
16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя
общия размер на разходите.
16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи по т. 2. от настоящето решение.
17. Възлага на кмета:
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет.
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет.
17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и
да утвърди.разпределението.
17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да
предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи
и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с
изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми
от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за
средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет.
18.1. за всеки отделен случай кмета на общината определя или
договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на
финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.
18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват
изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
19. Упълномощава кмета:
19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по
национални програми и от други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и
проекти.
19.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на
общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината
разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното
финансиране на делегираните от държавата дейности в определените и
размери, както и на местни дейности, и се спазват относимите за общините
фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на
средствата в края на годината.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на
бюджета.
По т. 11 Предложение за определяне приоритети при изразходване на
средствата по бюджета на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на
Общината

П. Цоновска: Няма какво да добавя. Приоритетите са непроменими в
годината.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне приоритети при изразходване на средствата
по бюджета на община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 67
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и във връзка
с постигане на законосъобразност и целесъобразност при изразходване на
средствата, Общински съвет Долна Митрополия:
Определя приоритети при изразходване на бюджетни средства по
бюджета на община Долна Митрополия, както следва:
1. Плащания по обслужване на общинския дълг, заплати,
осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти.
2. Храна, отопление, осветление, както и издръжка на мероприятията
към общинския бюджет.
По т. 12 Предложение за определяне на второстепенни разпоредители с
бюджети и второстепенни разпоредители с делегирани бюджети за 2016 г.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне на второстепенни разпоредители с бюджети
и второстепенни разпоредители с делегирани бюджети за 2016 г., моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника

“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 68
На основание чл. 11, ал.10 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Долна Митрополия:
I. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в
община Долна Митрополия, както следва:
1. Кметство Байкал
2. Кметство Биволаре
3. Кметство Божурица
4. Кметство Брегаре
5. Кметство Гостиля
6. Кметство Горна Митрополия
7. Кметство Комарево
8. Кметство Крушовене
9. Кметство Ореховица
10.Кметство Победа
11.Кметство Подем
12.Кметство Рибен
13.Кметство Славовица
14.Кметство Ставерци
15.Кметство Тръстеник
16.Домашен социален патронаж
17.Дом за стари хора
II. Определя второстепенни разпоредители с делегирани бюджети в
община Долна Митрополия, както следва:
1.ОУ „Христо Ботев”- с. Божурица
2.ОУ „Кирил и Методий”- с. Горна Митрополия
3.ОУ „Христо Ботев”- с. Комарево
4.ОУ „Климент Охридски”- с. Крушовене
5.ОУ „Христо Смирненски”- с. Ореховица

6.ОУ „Кирил и Методий”- с. Ставерци
7.СОУ „Васил Априлов”- гр. Долна Митрополия
8.СОУ „Евлоги Георгиев”- гр. Тръстеник
9.ОДЗ „Щастливо детство”- гр. Тръстеник
10.ОДЗ „Здравец”- гр.Долна Митрополия
11.ОДЗ „Незабравка”- с. Горна Митрополия
III. Задължава кмета на община Долна Митрополия със заповед да
определи правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с
бюджети.
По т. 13 Предложение за отпускане на помощи на хемодиализирани
болни през 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отпускане на помощи на хемодиализирани болни през
2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от
ЗМСМА, Общински Долна Митрополия:
1. Считано от 01.01.2016 год. да се заплащат ежемесечно до 80 лв. на
всеки хемодиализиран болен за закупуване на консумативи и лекарства,
които не се финансират от Здравноосигурителната каса.
2. Разходите по т.1 да се отчитат с разходен касов ордер и изготвяне
на отделно досие по адресна регистрация на всеки хемодиализиран болен .
3. Разходите да се отчитат в местна дейност “Общинска
администрация “ , в § 42-14- “Помощи по решение на ОбС”.

По т. 14 Предложение за определяне на еднократно възнаграждение за
кръводаряване през 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне на еднократно възнаграждение за
кръводаряване през 2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 70
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от
ЗМСМА, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Определя еднократно възнаграждение на кръводарител в размер
на 30лв.
2. Разхода да бъде отнесен по бюджетите на съответните
разпоредители с бюджетни кредити в местна дейност “ Други дейности по
здравеопазването “ в § 10-20- Разходи за външни услуги
По т. 15 Предложение за отпускане на еднократни парични помощи
по решение на ОбС Долна Митрополия през 2016 г. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отпускане на еднократни парични помощи по решение
на ОбС Долна Митрополия през 2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 71
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Определя средства в размер на 8000 лв. за изплащане на
еднократни парични помощи на лица с тежък здравословен и/или социален
статус.
2. Упълномощава кмета на община Долна Митрополия да отпуска
еднократни парични помощи в размер до 100 лв. на лице/а с тежък
здравословен и/или социален статус.
3. Помощта се отпуска след предоставен доклад за социалния статус
на лицето/та от Дирекция „Социално подпомагане” по искане на
комисията.
4. Кмета на Общината назначава Комисия за разглеждане на
постъпилите заявления.
5. Комисията има право по своя преценка при липсващи мотиви от
горепосочените, да откаже помощ без изискване на становище от
Дирекция „Социално подпомагане”.
6. Разходите се изплащат след издадена Заповед за отпускане на
помощта.
7. Изплатените средства се отчитат в местна дейност „Общинска
администрация”, §42-14- Помощи по решение на ОбС.
8. Задължава кмета на общината да внася годишен отчет за
изплатените средства, придружен със списък на лицата за утвърждаване от
Общински съвет.
По т. 16 Предложение за определяне размера на сума за подпомагане
разходите за погребения за 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне размера на сума за подпомагане разходите за
погребения за 2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника

“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 72
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1,
от ЗМСМА, Общински съвет Долна Митрополия:
1.Определя 40 лева за подпомагане разходите за погребения на
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги и регистрирани в дирекция “Социално
подпомагане” и на Ветерани от войните.
2.За подпомагане разходите за погребения на всички останали жители
на община Долна Митрополия – 50 % от сумата по т.1.
3. Разходите да се отчитат в местна дейност “Обредни домове и зали”,
в § 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет”.
По т. 17 Предложение за определяне размер на средства за
подпомагане на дейността на спортни дружества на територията на община
Долна Митрополия за 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне размер на средства за подпомагане на
дейността на спортни дружества на територията на община Долна
Митрополия за 2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 73
На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1от ЗМСМА,
чл.59, ал.2 и чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за физическото възпитание и
спорта, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Определя средства в размер на 20 000 лв. за подпомагане на
дейността на спортни дружества, регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел и упълномощава кмета да договори условия за ползването
им.
2. Средствата по т.1 да се изразходят за закупуване на екипировка за
клубовете и поддържане на спортната база и организиране на спортните
мероприятия ( осигуряване охрана, транспортни, съдийски и др. разходи).
3. Разходите да се отчитат в местна дейност “Спортни бази за спорт
за всички “ в § 45-00 - “Субсидии за организации с нестоп.цел ”.
4. Определените средства да бъдат разпределени със заповед на
кмета на община между всички регистрирани клубове на територията на
общината.
По т. 18 Предложение за планиране на средства за отбелязване на 100годишнини на жители 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
предложението за планиране на средства за отбелязване на 100-годишнини
на жители от община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 74
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Определя средства в размер до 1 000. (хиляда лв.) за отбелязване
на 100-годишни юбилеи на жители от община Долна Митрополия, като
сума за едно лице се определя в размер на 200 лв.
2. Изплатените средства да се отчитат в местна дейност „Общинска
администрация”, § 42-14 - Помощи по решение на ОбС.
По т. 19 Предложение за финансово подпомагане на двойки, семейства
и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес 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
предложението за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с
репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 75
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Определя средства в размер до 10 000лв. (десет хиляди лв.) за
финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни
проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на община Долна
Митрополия.

2. Възлага на кмета на община Долна Митрополия да изготви
правила за разпределяне, предоставяне и отчитане на средствата по т. 1.
3. Изплатените средства да се отчитат в местна дейност „Общинска
администрация”, §42-14 - Помощи по решение на ОбС.
4. Задължава кмета на община да внася годишен отчет за
изплатените средства, придружен със списък на лицата за утвърждаване от
общински съвет.
М. Траянов излиза от Салона на Общината.
По т. 20 Предложение за изплащане на премии за отстреляни лисици и
чакали. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изплащане на премии за отстреляни лисици и чакали,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76
На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.23 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Определя средства в размер на 6000 лв. за изплащането на премия
за всеки отстрелян чакал в размер на 10 лв. и лисица – 5 лв. на ЛРД
гр.Долна Митрополия.
2. Възлага на Кмета на Общината да състави комисия по отчитане на
хищниците и да регламентира работата й.
3. Изплащането на премията да се извършва до изчерпване на
сумата, но не по-късно от 31.12.2016 г.
М. Траянов влиза в Салона на Общината.

По т. 21 Предложение за възстановяване на откраднати парични суми
от Дом за стари хора с. Горна Митрополия от собствени бюджетни
средства на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Не смятам, че сумата е товар за бюджета на Общината.
Въпроса е принципен, тъй като тези хора са ни помолили за подкрепа и
защита. Считам, че е редно ние да възстановим техните лични средства.
Св. Телефонска: Изслушах вчера дебатите в комисиите по този
въпрос. Ще гласувам „за“ това предложение, не само от емоционална
гледна точка, а защото познавам и ежедневно контактувам с потърпевшите
хора. Ще кажа само, че съвсем скоро трябва да обсъдим в комисията по
здравеопазване и социални дейности дейността и ръководството на Дома
за стари хора.
Ив. Герашки: Оттук насетне нека парите им да стоят в банка.
П. Цоновска: Те имат пари в банка, но има хора инвалиди, на които им
е невъзможно да отидат до гр. Долна Митрополия, където е най-близкия
клон на банка. Това са лични средства, които са остатък от таксите,
внесени в Дома или лични средства от пенсията. Те не са затворници.
Могат да излязат или да дадат на някого да им купи нещо от магазин, или
каквото и да било, и няма да ходят за 5 лв. до Долна Митрополия да теглят
от банката.
Св. Телефонска: Има ли лимит на средствата, които оставят в касата?
П. Цоновска: Не мога да кажа, но е редно големите суми да са в банка, да.
Р. Илиевски: Разбирам загрижеността и хуманния подход, който прилага
Кмета на Общината. Като дългогодишен социален работник на нея й
прилича да го прави така, но задавам няколко въпроса, на които може да
отговорите, може и да не отговорите. Общинският бюджет гаранционен
фонд ли е и има ли такъв статут? Това е първото отклонение от
бюджетната дисциплина. Дома за стари хора второстепенен разпоредител
ли е? Ако направим този прецедент, ние го правим система. Колко
второстепенни разпоредителя имаме – детски градини, кметства и т.н.
Утре може да има същите посегателства, и с тази логика също трябва да им
възстановим парите, докато МВР си свършило работата, а то няма да я
свърши. Този второстепенен разпоредител има ли вътрешна организация за
работата, разписани ли са всички тези неща? Къде пише, че Общината е
гарант за такива случаи? Хората, работещи там, имат длъжностни
характеристики, трудови договори. Те носят отговорност, ако това е
разписано в длъжностната характеристика. Тя съответно трябва да
кореспондира с вътрешния правилник. Ако не кореспондира, значи някой
някъде не си е свършил работата. Питам нарушаваме ли финансовата
дисциплина – да, нарушаваме я. Затова съм против, не съм против това, че
ще подпомогнем хората. Във всяко едно населено място има посегателства

върху възрастни хора, не само ограбени, а и бити. Те с какво са поразлични от всички останали граждани на тази държава. Има си ред за
съхраняване на финансови средства. Вчера помолих г-жа Цоновска да
оттегли това предложение. Направете го под друга форма, направете го
като заем, докато МВР намери парите.
П. Цоновска: Мисля че се прекали, излезе се извън темата. В крайна
сметка решението е Ваше.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Гласуваме предложението
за възстановяване на откраднати парични суми от Дом за стари хора с.
Горна Митрополия от собствени бюджетни средства на община Долна
Митрополия. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, 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” – Злати Тодоров, Иван Герашки,
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет:
І. Дава съгласие да бъдат възстановени на ползвателите на услугата в
Дом за стари хора с. Горна Митрополия откраднатите парични средства в
размер на 4375лв., както следва:
Име, презиме, фамилия

Открадната сума
на 11.11.2014г.

Открадната сума
на 08.12.2015г.

Общо сума за
възстановяване

Еленка Пенкова Сиракова

500

0

500

Румяна Борисова Мишева

505

0

505

Евстати Цветанов Попов

15

0

15

Лазар Йорданов Пачев

500

520

1020

Елена Павлова Дечева

1000

0

1000

Христо Илиев Христов

110

0

110

Владимир Любенов Зарев

20

0

20

Стефка Костова Давидова

550

300

850

Прокопа Петрова Велкова

25

0

25

Кирил Петров Ганчев

0

150

150

Здравка Русева Костова

0

30

30

Маргарита Николова Димитрова

0

150

150

3225

1150

4375

II. Сумите по т. I да бъдат за сметка на собствените приходи на
община Долна Митрополия и бъдат планирани и изплатени от местна
дейност 122 „Общинска администрация“, § 42-14- Обезщетения и помощи
по решение на ОбС.
По т. 22 Предложение за утвърждаване численост на персонала и
средства за работни заплати през 2016 г. за делегираните от държавата
дейности, без звената, прилагащи системата на делегираните бюджети и за
местни дейности. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за утвърждаване численост на персонала и средства за
работни заплати през 2016 г. за делегираните от държавата дейности, без
звената, прилагащи системата на делегираните бюджети и за местни
дейности, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 78
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение
№ 267 от 28.04.2015 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности през 2016г. с натурални и стойностни
показатели, изменено с Решение № 859 на МС от 03.11. 2015г., Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Утвърждава численост на персонала и средства за заплати, както
следва:
№ по
ред
I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
1
III
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дейност
Държавни дейности
Общинска администрация
ЦДГ
ППГ
Детски ясли , детски кухни и яслени
групи в ОДЗ
Здравни кабинети в детски градини
и училища
Др.дейности по здравеопазването
Дом за стари хора
Център за обществена подкрепа
ДД финансирани от собствени
приходи
Общинска администрация
Местни дейности
ДСП
Извън училищни дейности
Клуб на пенсионера
Чистота
Спортни бази
Др. дейности по почивното дело
Др. дейности по културата
Др. дейности по икономиката

Численост на Средства за
персонала
заплати в лв.
73
43
1
8

602000
295910
8700
49678

7,5

60822

1
9
7

5200
66500
43000

28,5

278994

29
1
8
6
1
1
2
20

208000
11000
48225
40610
6000
6500
13356
131675

По т. 23 Предложение за приемане на Годишен план за ползване на
дървесина в общински горски територии за 2016 г. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Годишен план за ползване на дървесина в
общински горски територии за 2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 79
На основание чл. 21, ал.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски
продукти, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Приема годишен план за ползване на дървесина в общински горски
територии за 2016 год. на обща площ 9,00 ха и стояща дървесна маса 679
куб.м.
2. Ползването на дървесината от общински горски територии да се
извършва съгласно Закон за горите и нормативните актовете за неговото
прилагане.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички правни и фактически действия, произтичащи от взетото решение.
По т. 24 Предложение за продажба на дървесина от общински горски
територии, включени в Годишния план за ползване за 2016 г. Вносител:
Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на дървесина от общински горски територии,
включени в Годишния план за ползване за 2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника

“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 80
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона
за горите и във връзка чл. 5, ал.1, т.1 и ал. 3, и чл. 49, ал. 1, т.2 от Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг с тайно
наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински
горски територии попадаща в поземлени имоти, отдели и
подотдели, както следва:
Отд./под.
146/ф
159/п
159/ю
164/ч
164/ш

Площ-хаЗапас-м3 ЕСД
0,9
154
119
0,6
40
0,3
3
5,9
125
308
1,3
49
9,0
679
119

ССД
3
3

ДСД
1
1

Дърва Вършина
21
7
36
2
3
112
20
278
44
2
494
31

Вид
тп
ак
ак
ак
глд
глд

кад.№
327 003/Ч/
098012
098012
000024

Землище
с.Крушовене
с. Комарево
с. Комарево
с. Подем

000032; 022033

с. Подем

2. Определя начални тръжни цени без ДДС съгласно приетите от
Общинския съвет начални цени при провеждане на процедури за
продажба на стояща дървесина на корен от горски територии –
общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да предприеме
необходимите действия по изпълнение на гореописаните процедури в
съответствие с действащата нормативна уредба.
По т. 25 Предложение за актуализиране на начални цени при
провеждане на процедури за добив и продажба на дървесина от горски
територии – общинска собственост. Вносител: Кмет на Общината

П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране на начални цени при провеждане на
процедури за добив и продажба на дървесина от горски територии –
общинска собственост, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 81
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.71, ал.5 т.3 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Актуализира, приетите с Решение №796 / 23.12.2014 год. на
Общински съвет Долна Митрополия, начални цени /без ДДС/ за
широколистни дървесни видове при провеждане на процедури за добив и
продажба на дървесина от горски територии - общинска собственост, в
частта касаеща сортимент “Дърва“ и сортимент “Вършина“, както следва:
Цена от
Сортименти, дървесни видове

Мярка

временен
склад
лв/пл.м³

Цена за

Цена остатъци

Цена на

суха

от дървесина в

стояща

паднала

сечище след

дървесина

дървесина освидетелстване на корен
лв/пл.м³

лв/плм³

лв/пл.м³

Дърва
широколистни - твърди

м³

65

65

50

50

меки

м³

44

44

30

30

акация, гледичия

м³

60

60

45

45

м³

Вършина

60

60

45

45

-твърда

м³

10

10

10

-мека

м³

8

8

8

По т. 26 Предложение за учредяване право на ползване на имот –
Общинска собственост за нуждите на „ВиК“ – район Долна Митрополия.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Достатъчно дебатиран проблем. Надявам се, че повечето
от Вас са се убедили, че това е от обществена полза.
Сл. Първанов: Специалистите от „ВиК“ са определили, че аз живея на
най-високата точка в гр. Долна Митрополия. Когато има някакви
замервания, идват първо у нас. В крайна сметка смятат, струват, резултата
е един и същ. Чудя се тези хора имат ли съвест, какви специалисти са, имат
ли документи. Трябва като отидат на работа, вместо на бюрата си да имат
снимки на семействата си, да си сложат закона за ВиК и да го четат
постоянно. Задействат се само когато им кажа, че ще пиша жалба до повисша инстанция. Опитват се да ми обяснят, че тези проблеми ще ги имам
щом живея на най-горната точка, но моите проблеми съществуват от 2005
г., а не от 1995 г. когато съм построил къщата и съм сложил бойлер на
втория етаж. На тях им е интересно как така от 2005 г. съм започнал да
пускам жалби. Пускам, защото не са си свършили работата. Учудвам се на
смелостта на Кмета на Общината, разбирам, че иска да ги привлече по
близо, защото като ги търсиш, тях никога ги няма. Общината направи
ремонт на тази сграда, предостави я за ползване, и ми е любопитно те
оттук нататък как ще стопанисват тази собственост. Ще дават ли средства
за поддръжка на тази сграда, няма ли да дават, трябва да залегне в
договора. Тези дружества са толкова политизирани, че се получава мерене
на авторитетите на партийните лидери. Моето предложение е да залегнат
изрично в договора изискванията на чл.9 и чл.16 от Закона за общинската
собственост , който ще се сключи към „т.2 Възлага на Кмета на Общината
да издаде заповед и сключи договор за учредяване правото на ползване“.
П. Цоновска:Съгласна съм с това, което казахте, но не е ли по-лесно да
Ви предоставя договора за сведение след като го сключа. Всъщност Вие
имате право да го видите когато искате, Вие сте общински съветници.
С. Първанов: Както решите.
Л. Евтимов: Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме
предложението на г-н Първанов.
П. Петров: Гласуваме предложението на г-н Първанов - да бъдат
включени в договора изискванията на чл. 9 и чл. 16 от ЗОС. Който е
съгласен, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 1

Предложението е прието.
П. Петров: Гласуваме основното предложение, с направеното
допълнение за учредяване право на ползване на имот – Общинска
собственост за нуждите на „ВиК“ – район Долна Митрополия. Който е
съгласен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев.
“ПРОТИВ” – Злати Тодоров
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Иван Герашки, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Светла Телефонска
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 82
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.39, ал. 2 и ал.4 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване, за
срок от 10 години на „В и К“ ЕООД гр.Плевен, върху помещения –
общинска собственост с обща площ 254,04 кв.м. (в това число и санитарни
помещения), разположени на първи етаж от двуетажна нежилищна сграда,
находяща се в УПИ ХХ, кв.33 по плана на гр.Долна Митрополия, съгласно
приложената схема.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед
и сключи договор за учредяване правото на ползване като в него изрично
се включат изискванията на чл.9 и чл. 16 от Закона за общинска
собственост.
По т. 27 Предложение за приемане на проект за доброволна делба на
поземлени имоти – общинска собственост с кадастрален №112004,
№112015 и №116001 с НТП „пасище, мера“ по Картата на възстановената
собственост на с. Горна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на проект за доброволна делба на поземлени
имоти – общинска собственост с кадастрален №112004, №112015 и
№116001 с НТП „пасище, мера“ по Картата на възстановената собственост
на с. Горна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 83
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.45“и“ от
ППЗСПЗЗ, Общински съвет Долна Митрополия:
1.
Приема изработените Проекти за делба на поземлени имоти по
КВС на с. Горна Митрополия, както следва:
 ПИ №112004 с площ 39.052 дка, НТП „пасище, мера“,
категория V, местност „Зузовец“ (АОС №8007/17.02.2014г.) собственост на
Община Долна Митрополия;
 ПИ №112015 с площ 145.559 дка, НТП „пасище, мера“,
категория V, местност „Зузовец“ (АОС №8718/28.01.2015г.) собственост на
Община Долна Митрополия;
 ПИ №116001 с площ 87.454 дка, НТП „пасище, мера“,
категория V, местност „Барата“ (АОС №8015/17.02.2014г.) собственост на
Община Долна Митрополия.
2.
Одобрява изработените Скици – проект за делба на имоти по
КВС на с. Горна Митрополия, предложените проектен начин на трайно
ползване и вид собственост, както следва:
2.1. За ПИ №112004 с площ 39.052 дка, НТП „пасище, мера“,
категория V, местност „Зузовец“ (АОС №8007/17.02.2014г.):
Скица – проект № Ф11269/05.01.2016г. за проектен имот
№112016 с площ 6.874 дка, НТП „пасище, мера“, категория V, местност
„Зузовец“, вид собственост – общинска публична;

Скица – проект № Ф11270/05.01.2016г. за проектен имот №
112017 с площ 17.606 дка, НТП „друга територия нестопанска“, категория
V, местност „Зузовец“, вид собственост – държавна публична;
Скица – проект № Ф11271/05.01.2016г.за проектен имот №
112018 с площ 14.572 дка, НТП „пасище, мера“, категория V, местност
„Зузовец“, вид собственост – общинска публична;
2.2. За ПИ №112015 с площ 145.559 дка, НТП „пасище, мера“,
категория V, местност „Зузовец“ (АОС №8718/28.01.2015г.):
Скица – проект № Ф11277/05.01.2016г. за проектен имот №
112019 с площ 6.129 дка, НТП „друга територия нестопанска“, категория
V, местност „Зузовец“, вид собственост – държавна публична;
Скица – проект № Ф11277/05.01.2016г. за проектен имот
№112020 с площ 139.430 дка, НТП „пасище, мера“, категория V, местност
„Зузовец“, вид собственост – общинска публична;
2.3. За ПИ №116001 с площ 87.454 дка, НТП „пасище, мера“,
категория V, местност „Барата“ (АОС №8015/17.02.2014г.):
Скица – проект № Ф11275/05.01.2016г. за проектен имот №
116020 с площ 86.607 дка, НТП „пасище, мера“, категория V, местност
„Барата“, вид собственост – общинска публична;
Скица – проект № Ф11274/05.01.2016г. за проектен имот №
116019 с площ 0.771 дка, НТП „друга територия нестопанска“, категория
V, местност „Барата“, вид собственост – държавна публична;
Скица – проект № Ф11273/05.01.2016г. за проектен имот №
116018 с площ 0.076 дка, НТП „друга територия нестопанска“, категория
V, местност „Барата“, вид собственост – държавна публична;
3.
Площта на новообразуваните имоти – публична държавна
собственост описани подробно в т.2 от настоящото решение да се
изключат от баланса на пасищата и мерите, собственост на Община Долна
Митрополия.
4.
Възлага на Кмета на общината да поиска от Общинска служба
„Земеделие“ – гр. Долна Митрополия да отрази промяната в Картата на
възстановената собственост за землището на с. Горна Митрополия
съобразно настоящото решение.
5.
След отразяване на промяната в КВС на с. Горна Митрополия,
възлага на Кмета на общината:
за новообразуваните имоти – публична общинска собственост,
да се съставят актове за общинска собственост;
на основание чл.64, ал.1 от ЗОС новообразуваните имоти –
публична държавна собственост, да се отпишат от Актовите книги на
Община Долна Митрополия.
По т. 28 Предложение за кандидатстване на община Долна
Митрополия с проект „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна

Митрополия“ за привличане на външно финансиране от Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на община Долна Митрополия с проект
„Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“ за привличане на
външно финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020
г.“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 84
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да изготви и реализира
проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, заедно с
партньор Община Плевен и асоцииран партньор „Водоснабдяване и
Канализация” ЕООД – Плевен.
2. Дава предварително съгласие във връзка с проекта по т. 1 Община
Долна Митрополия да подпише споразумения за общинско
сътрудничество с Община Плевен и „Водоснабдяване и Канализация”
ЕООД – Плевен, съгласно чл. 59 и сл. от Закона за местното
самоуправление
и
местната
администрация,
за
разпределяне
ангажиментите на всяка една от страните.
3. Дава съгласие Община Долна Митрополия да кандидатства по
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Ранни ВиК проекти” № BG16M1ОP002-1.006, Специфична цел 1
„Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси”, Приоритетна
ос 1 „Води”. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” с

инвестиционен проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна
Митрополия”.
4. Дава предварително съгласие за ползване на средства от бюджета
на Община Долна Митрополия за времето на изпълнение на проекта или
поемане на общински дълг, чрез заем от „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” – ЕАД, или заем от друга публична
институция за осигуряване финансирането на текущи разходи и разходи,
които не се покриват от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,
включително собствения принос от допустимите разходи под формата на
финансов дефицит в размер изчислен въз основа на Анализ „Разходиползи”, в случай че проектът по т. 1 бъде одобрен за финансиране и за него
се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ.
5. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да подпише
договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.” при одобряване финансирането на проекта по т. 1.
По т. 29 Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж
върху имот № 000431 в местността „Ливадите“ в землището на с.
Божурица, община Долна Митрополия, държавна собственост в полза на
община Плевен и община Долна Митрополия, във връзка с реализирането
на обект „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни
води за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия и
саниране на Главен довеждащ канализационен колектор до ПСОВ към
нея“ от Проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 85
На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
8, ал. 1 от ЗОС и чл. 7 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество на ОбС Долна Митрополия,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Във връзка с изпълнение на строеж „Реконструкция на обща
пречиствателна станция за отпадъчни води за група населени места от
общините Плевен и Долна Митрополия“ от проект „Интегриран воден
цикъл Плевен – Долна Митрополия“, одобрява приемането на
безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Община Долна
Митрополия върху поземлен имот № 000431 в местността „Ливадите“ в
землището на с. Божурица, община Долна Митрополия за реализиране на
предвидените инвестиционни намерения по проекта.
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия, съвместно с Кмета
на община Плевен да внесе искане към Министъра на Регионалното
развитие и благоустройство за учредяване и безвъзмездно и безсрочно
право на строеж върху поземлен имот № 000431 в местността „Ливадите“
в землището на с. Божурица, община Долна Митрополия, държавна
собственост, включена в капитала на „ВиК“ ЕООД гр. Плевен за
реализирането на строеж „Реконструкция на обща пречиствателна станция
за отпадъчни води за група населени места от общините Плевен и Долна
Митрополия“ от Проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Ранни ВиК проекти“ № BG6М10OP002-1.006,
Специфична цел 1 „Опазване о подобряване състоянието на водните
ресурси“, Приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.“
3. Допуска, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предварително
изпълнение на настоящото решение.
По т. 30 Предложение за приемане на Наредба за изменение и
допълнение на „Наредба за осигуряване на обществения ред,
поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда“.
Вносител: Кмет на Общината
П. Петров: Предложението е пред Вас. Имате ли допълнения,
становища?
Л. Евтимов: Имам допълнение към Наредбата за изменение и
допълнение на „Наредба за осигуряване на обществения ред,
поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда“:
Създава се нов чл. 3 т.2 ал. 1, който да гласи:

„Чл. 3 ал.1 т.2 Забранява се устройването на сватбени, семейни и други
частни събирания на тротоари, площади, улици, междуселищни
пространства и други територии общинска собственост, без предварително
писмено разрешение на съответните длъжностни лица от Община Долна
Митрополия. Предварителното разрешение е абсолютно условие за
провеждане на посочените мероприятия. Въз основа на разрешението,
Кметът на Община Долна Митрополия определя реда, условията и мястото
при провеждане на изброените мероприятия на открито на територията на
общината.“
П. Петров: Текстът, който предлагате, предлагам да бъде ал. 8 на чл.
3. По този начин отпадат §3, §4 и §5 от основното предложение.
Има ли други допълнения, становища? Няма. Гласуваме предложението на
г-н Евтимов. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Предложението е прието.
П. Петров: Гласуваме основното предложение с направеното
допълнение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
„Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването
на общинската собственост и околната среда“. Който е съгласен, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, 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.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 86
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните
актове, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните
актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет Долна Митрополия:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за
осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на
общинската собственост и околната среда“ както следва:
§1. Чл. 3 (2) Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни
уредби, апарати и системи, извършване на строителни, производствени и
ремонтни дейности, форсиране на автомобили или мотоциклети в
жилищните сгради и в непосредствена близост до тях за времето от 23.00
до 06.00 часа през летния период и от 22.00 до 07.00 часа през зимния
период.
се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 3 (2) Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби,
апарати и системи, извършване на строителни, производствени и ремонтни
дейности, в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях, на
обществени места, площади, улици, междублокови пространства,
градини, паркове, частни имоти за времето от 23.00 до 06.00 часа през
летния период и от 22.00 до 07.00 часа през зимния период.
§2. Чл. 3 (7): „Употреба на нецензурни думи и фрази“ и чл. 3 ал. 8:
„Държание или поведение, нарушаващи морала и добрите нрави.“
се сливат в една обща ал. 7 със следната редакция:
Чл. 3 (7) Извършването на неприлични и непристойни действия,
нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и
други обществени места, както и неприлични изрази, оскърбително
отношение и държание към гражданите и органите на властта или
предизвикване на скандал, сбиване и други действия, с които се нарушава
обществения ред и спокойствие.
§3 Създава се нов текст на чл. 3, ал. 8
(8) (нов текст) Устройването на сватбени, семейни и други частни
събирания на тротоари, площади, улици, междуселищни пространства и
други територии общинска собственост, без предварително писмено
разрешение на съответните длъжностни лица от Община Долна
Митрополия. Предварителното разрешение е абсолютно условие за
провеждане на посочените мероприятия. Въз основа на разрешението,
Кметът на Община Долна Митрополия определя реда, условията и мястото
при провеждане на изброените мероприятия на открито на територията на
общината.
§4 Чл.3 (11) се преобразува в чл. 3, ал. 10 като запазва съдържанието
си.

§5. Чл. 10 (1) Забранява се носенето на хладно и огнестрелно
оръжие, газови пистолети, спрейове и въздушни пушки на мероприятия,
организирани от политически, синдикални, културни, спортни, религиозни
и други организации и движения. Забраната не се отнася за лицата,
изпълняващи служебните си задължения по охрана на съответното
мероприятие.
се допълва със следния текст: “и всякакъв друг вид масови
мероприятия” и придобива следната редакция:
Чл. 10 (1) Забранява се носенето на хладно и огнестрелно оръжие,
газови пистолети, спрейове и въздушни пушки на мероприятия,
организирани от политически, синдикални, културни, спортни, религиозни
и други организации и движения и всякакъв друг вид масови
мероприятия. Забраната не се отнася за лицата, изпълняващи служебните
си задължения по охрана на съответното мероприятие.
§6. Чл. 12а (1) Забранява се пребиваването на обществени места на
деца, ненавършили 14-годишна възраст след 20,00 ч., а на деца, навършили
14-, но ненавършили 18-годишна възраст съответно след 22,00 ч., които не
са придружени от родителите, настойниците, попечителите или другите
лица, които полагат грижи за тях.
се допълва и придобива следната редакция:
Чл. 12а (1) Забранява се пребиваването на обществени места на деца,
ненавършили 14-годишна възраст в периода от 20,00 ч. до 06.00 ч., а на
деца, навършили 14-годишна, но ненавършили 18-годишна възраст
съответно в периода от 22,00 ч. до 06.00 ч., които не са придружени от
родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат
грижи за тях.
§7. Чл. 12а (2) Ако родителите, попечителите или другите лица,
които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да
осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на
обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е
навършило 18-годишна възраст. Едно лице не може да бъде придружител
на повече от три деца.
се допълва и придобива следната редакция:
Чл. 12а (2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които
полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят
пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места
в периода от 22,00 ч. до 06.00 ч., ако детето е навършило 14-годишна, но
не е навършило 18-годишна възраст. Едно лице не може да бъде
придружител на повече от три деца.
§8. Към чл. 12а се прибавя нова алинея (4) със следния текст:

Чл. 12а (4) Нарушения по предходните алинеи се установяват с акт
от полицейските органи, а наказателното постановление се издава от
директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните
работи или от оправомощено от него длъжностно лице.
§9. Към чл. 16 се прибавя нова алинея (4) със следния текст:
Чл. 16 (4) Нарушения по предходните алинеи се установяват, а
наказателните постановления се издават по реда на Закона за закрила на
детето и / или Закона за здравето.
§10. Чл. 13 (3) Забранява се хвърлянето, възпламеняването,
изстрелването или задействането по какъвто и да е начин на средствата по
ал.1 на открити обществени места, спортни площадки, стадиони, на
публични мероприятия, младежки забави, в затворени помещения и пътни
превозни средства от обществения транспорт, в непосредствена близост до
здравни и лечебни заведения, детски градини, детски ясли и училища,
върху леснозапалителни материали и в английските дворове на
сградите.
се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 13 (3) Забранява се хвърлянето, възпламеняването,
изстрелването или задействането по какъвто и да е начин на средствата по
ал.1 на открити обществени места, спортни площадки, стадиони, на
публични мероприятия, младежки забави, в затворени помещения и пътни
превозни средства от обществения транспорт, в непосредствена близост до
здравни и лечебни заведения, детски градини, детски ясли и училища,
върху леснозапалителни материали и в дворни и междублокови
пространства
§11. Към чл. 23 се прибавя нова алинея (5) със следния текст:
Чл. 23 (5) Нарушения по предходните алинеи се установяват с акт от
полицейските органи, а наказателното постановление се издава от
директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните
работи или от оправомощено от него длъжностно лице.
§12. Чл. 29 (1) При провеждане на спортни, културни, политически,
синдикални, религиозни и развлекателни мероприятия на стадиони, в
спортни зали и закрити обществени места се забранява внасянето на
всякакви предмети като боксове, вериги, стъклени бутилки, метални и
дървени предмети и други подобни, които при употреба биха застрашили
живота и здравето на присъстващите.
се допълва с израза: „хладно и огнестрелно оръжие, както и“ и
придобива следната редакция:

Чл. 29 (1) При провеждане на спортни, културни, политически,
синдикални, религиозни и развлекателни мероприятия на стадиони, в
спортни зали и закрити обществени места се забранява внасянето на
хладно и огнестрелно оръжие, както и всякакви други предмети като,
боксове, вериги, стъклени бутилки, метални и дървени предмети и други
подобни, които при употреба биха застрашили живота и здравето на
присъстващите.
§13. От Чл. 41 (1) т. 1 повреждането или унищожаването на пътните,
тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения; на
телефонните апарати, съоръжения и кабини; на заслоните на спирките на
обществения транспорт; на обществените чешми; уличните хидранти;
уличните и парковите осветителни тела и съоръжения; на афишните
съоръжения и площи; на скулптурно-декоративните фигури и елементи; на
обществените тоалетни, сгради и огради; на противопожарните
съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, ограждения, съоръжения,
превозни средства и други.
се премахват думите: „улични хидранти;“ и „пътни знаци, табели,
указатели“ и придобива следната редакция:
Чл. 41 (1) т. 1 повреждането или унищожаването на пътните,
тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения; на
телефонните апарати, съоръжения и кабини; на заслоните на спирките на
обществения транспорт; на обществените чешми; уличните и парковите
осветителни тела и съоръжения; на афишните съоръжения и площи; на
скулптурно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни,
сгради и огради; на противопожарните съоръжения, ограждения,
съоръжения, превозни средства и други.
§14. Чл. 43 (1) Забранява се паркирането върху противопожарни
хидранти.
се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 43 (1) забранява се паркирането, възпрепятсващо използването
на противопожарни хидранти.
§15. Чл. 51 (3) Виновните лица по ал. 1 дължат и обезщетение за
нанесените вреди от деянието в размер определен в Тарифа, приета от
Общинския съвет.
се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 51 (3) Виновните лица по ал. 1 дължат и обезщетение за
нанесените вреди от деянието като размерът на обезщетението се определя
по предвидения ред, а когато няма такъв може да бъде определен с
помощта на оценител.

§16. В Чл.70 (3) Актовете за установяване на административните
нарушения се съставят от длъжностни лица на Община Долна
Митрополия, Районно управление „Полиция” и Районна служба “Пожарна
и аварийна безопасност”. Наказателните постановления се издават от
Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.
изречение първо се допълва с израза „освен ако със специален
закон или наредба не е определен друг орган.“
изречение второ се допълва с израза: „освен ако със специален
закон или наредба не е определен друг орган.“
Изразът „Районна служба “Пожарна и аварийна безопасност”“ се
заменя с израза „Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението““ и придобива следната редакция:
Чл. 70 (3) Актовете за установяване на административните
нарушения се съставят от длъжностни лица на Община Долна
Митрополия, Районно управление „Полиция” и Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението“, освен ако със
специален закон или наредба не е определен друг орган. Наказателните
постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от
него длъжностно лице, освен ако със специален закон или наредба не е
определен друг орган.
§17. На всички места в настоящата наредба тиретата и черните
точки, използвани като водещи символи се заместват с цифри.
2. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след
публикуването им на интернет страницата на Община Долна Митрополия
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.
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