ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес, 29.09.2016 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 3 допълнителни предложения, които предлагам
да влязат в дневния ред на днешното заседание както следва:
т. 17 Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за
2016 г. на община Долна Митрополия;
т. 18 Предложение за допълнително финансиране издръжката на СУ
„Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник;
т. 19 Предложение за подписване на допълнително Споразумение към
Споразумение от 01.03.2016 г. за междуобщинско сътрудничество по
изпълнение на партньорски проект „Интегриран воден цикъл ПлевенДолна Митрополия“.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет за дейността на „МЦ І – Долна Митрополия“ ЕООД за
първото полугодие на 2016 г.
Докл.: П.Петров – Председател на ОбС
Д-р Н. Стефанова – Управител
2. Предложение за приемане на шестмесечен отчет за 2016 г. на
изплатените средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък
здравословен и/или социален статус в община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
3. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината

4. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански
животни и домашни любимци на територията на община Долна
Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
5. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
6. Предложение за приемане на Общинска програма за управление на
дейностите по управление на отпадъците – община Долна Митрополия
2014-2020 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
7. Предложение за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
8. Предложение за осигуряване на средства за дарителска кампания
„Локомат за България“
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
9. Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –
Плевен на 30.09.2016 г.
Докл.:Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на Общината
10. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване
върху общински имот в гр. Тръстеник
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
11. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост в с. Подем
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
12. Предложение за промяна в списъка на общинските жилища
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината

13. Предложение за прекратяване на съсобственост между община
Долна Митрополия и физическо лице, върху недвижими имоти, находящи
се по плана на гр. Тръстеник
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
14. Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда,
построена в имот – частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия
/апартамент №5/
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
15. Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда,
построена в имот – частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия
/апартамент №3/
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
16. Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда,
построена в имот – частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия
/апартамент №2/
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
17. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за
2016 г. на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
18. Предложение за допълнително финансиране издръжката на СУ
„Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
19. Предложение за подписване на допълнително Споразумение към
Споразумение от 01.03.2016 г. за междуобщинско сътрудничество по
изпълнение на партньорски проект „Интегриран воден цикъл ПлевенДолна Митрополия“
Докл.: П. Цоновска – Кмета 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 № 215

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 84, ал. 2, т. 3
от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Долна Митрополия реши:
1. Поименното гласуване по всички точки до края на дневния ред, за
които съгласно ЗМСМА се изисква такова гласуване да става с извикване
на съветниците и с отговор - “да”, “не”, “въздържал се”.
По т. 1 Отчет за дейността на „МЦ І – Долна Митрополия“ ЕООД за
първото полугодие на 2016 г. Вносител: Председател на ОбС и д-р Н.
Стефанова – Управител
П. Петров: На заседанието през месец май, Общински съвет Долна
Митрополия, взе решение на заседание през месец септември 2016г. д-р
Стефанова да внесе отчет за дейността на „МЦ І – Долна Митрополия“
ЕООД за първото полугодие на 2016 г. Отчета е внесен в срок и Ви е
изпратен по надлежния ред. Д-р Стефанова е тук, ако имате конкретни
въпроси по материала.
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем отчета за
дейността на „МЦ І – Долна Митрополия“ ЕООД за първото полугодие на
2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Снежанка Иванковска не участва в гласуването.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 216
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1,
т. 23 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема Отчет за приходите и разходите на „Медицински център І
– Долна Митрополия“ ЕООД за първото полугодие на 2016 г.

2. Приема Отчет за изпълнението на бизнес програмата на
„Медицински център І – Долна Митрополия“ ЕООД за първото полугодие
на 2016 г.
По т. 2 Предложение за приемане на шестмесечен отчет за 2016 г. на
изплатените средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък
здравословен и/или социален статус в община Долна Митрополия.
Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Нямам задължение да внасям за разглеждане
шестмесечен отчет за изплатените еднократни финансови помощи, но
реших да представя такъв, тъй като допълнително бяха отпуснати средства
с решение на Общински съвет за лица с тежък здравословен и/или
социален статус в община Долна Митрополия. Уверявам Ви, че 99,9 % от
отпуснатите средства са за лица със здравословни проблеми, изникнали
инцидентно.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на шестмесечен отчет за 2016 г. на
изплатените средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък
здравословен и/или социален статус в община Долна Митрополия, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 217
На основание гореизложеното и съгласно 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. Приема шестмесечен отчет на изплатените средства за 2016 г. за
еднократни финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или
социален статус в община Долна Митрополия.

Общинският съветник Александър Иванов влиза в салона на
общината.
По т. 3 Предложение за приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на
територията на община Долна Митрополия. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на
територията на община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 218
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси, чл.79 от Административнопроцесуален
кодекс и чл.11, ал.3 от ЗНА, Общински съвет – Долна Митрополия:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Долна
Митрополия, съгласно приложение №1.
По т. 4 Предложение за приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за реда и условията при отглеждане на
селскостопански животни и домашни любимци на територията на община
Долна Митрополия. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на Наредба за изменение и

допълнение на Наредба за реда и условията при отглеждане на
селскостопански животни и домашни любимци на територията на община
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 219
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 реда и
условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни
любимци на територията на община Долна Митрополия“ както следва:
§1. Чл. 30 (2) Се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 30 (2) Собствениците на домашни любимци са длъжни при
тяхното отглеждане да им осигурят условия съобразно изискванията на
Закона за защита на животните и Наредба № 39 от 1 декември 2008 г. за
условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните
физиологически и поведенчески особености.
§2. Алинеи 3, 4 и 5 на чл. 30 се отменят.
§3. Чл. 31 се отменя.
§4. Алинеи 1и 2 на чл. 32 се отменят.
§5. Чл. 35 Се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 35 Собствениците на кучета са длъжни да спазват изискванията
за здравни грижи за животните и да извършват ежегодни профилактични
ваксинации, в съответствие с изискванията на Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
§6. Точки 5, 6, 7 и 8 на Чл. 40 се отменят.
§7. Точки 1, 2 и 3 на Чл. 43 се отменят.
§8. Чл.44 т.7 Се променя и придобива следната редакция:
Чл.44 т.7 Отглеждането за всяка къща на повече от общо 3 броя
кучета и 2 броя котки, заедно с приплодните им до 3-месечна възраст.
§9. Точка 8 на Чл.54 се отменя.
§10. В Чл.54, т.9 текстът „чл. 31, ал.3“ се заменя с текста „чл. 32,
ал.3“.
По т. 5 Предложение за приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долна
Митрополия. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 220
На основание чл. 21 ал. 1, т.23 във връзка с ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.10 ал. 2 и чл. 11,
ал. 3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Долна
Митрополия:
I. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Долна Митрополия, приета с решение на Общински
съвет – Долна Митрополия от Протокол № 52/ 28.02.2014 г., както следва:
§ 1. Чл.13, ал.6 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.13, ал. 6 Със Закона за държавния бюджет за съответната година
може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет
от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън
случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства на Европейския съюз, както и да се предвидят
допълнителни ограничения за поемането на дълг от общините;
§ 2. В чл.20, ал.2 изразът “ако това е предвидено със закон“ се
отменя;
§ 3. Чл.31 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.31 В рамките на срока по чл.33 кметът на общината представя
проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като
оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на
интернет страницата на общината и в местните средства за масово
осведомяване.

§ 4. В чл.34, ал. 3 се изменят т.1 и т.2 по следния начин:
1. В т. 1 цифрата "5" се заменя с числото "15".
2. В т. 2 числото "30" се заменя с числото "50";
§ 5. В чл.34 се добавя нова ал.3 със следното съдържание:
Чл.34 (3) В случай, че общината е в процедура по финансово оздравяване,
кметът на община изпраща проекта на бюджет за съгласуване от
министъра на финансите. Становището на министъра на финансите по
проекта на бюджет на общината се обсъжда от общинския съвет при
разглеждане на бюджета на общината;
§ 6. В чл.41, ал.5 думите “показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал.
5 от Закона за публичните финанси“ се заменят с „показателите по чл. 94,
ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси“;
§ 7. Чл.49, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.49 (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за
изпълнението на бюджета в срок до 31 август по реда на чл. 140 от Закона
за публичните финанси .
§ 8. Чл.52 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.52 Общински съвет – Долна Митрополия, след публичното
обсъждане, приема годишния отчет за изпълнението и приключването на
общинския бюджет не по-късно от 31 август на годината, следваща
отчетната година.
§ 9. Създава се нов чл.52, със следното съдържание
„Чл. 60. (1) До края на месец февруари, съответният заместниккмет, въз основа данни от дирекция „ФСД“ представя на кмета доклад с
проект за извършена оценка за наличие на условията по чл. 130л, ал. 1 от
Закона за публичните финанси към края на предходната година.
(2) Когато данните сочат финансови затруднения на общината, се
прилага процедурата по Глава осма "а", Раздел ІІ от ЗПФ.“
По т. 6 Предложение за приемане на Общинска програма за
управление на дейностите по управление на отпадъците – община Долна
Митрополия 2014-2020 г. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на Общинска програма за управление
на дейностите по управление на отпадъците – община Долна Митрополия
2014-2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 221
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.8 от Закона за
управление на отпадъците, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема Общинска програма за управление на дейностите по
управление на отпадъците – Община Долна Митрополия 2014-2020г.
По т. 7 Предложение за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 222
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във
връзка с постъпило дарение по сметката на община Долна Митрополия от

„ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД“ гр. София и издателство „Булвест
2000 гр. София, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в частта му ”Неданъчни приходи ”, §45-01 – „Дарения,
помощи и други безвъзмездно получени суми“ със сумата 2150 лв., в т.ч:
1.1. Увеличава плана на първостепенния разпоредител с бюджет Д.
Митрополия в местна дейност, §45-01 – „Дарения, помощи и други
безвъзмездно получени суми“ със сумата 2000 лв.
1.2. Увеличава плана на второстепенният разпоредител с бюджет
кметство Ставерци в местна дейност, §45-01 – „Дарения, помощи и други
безвъзмездно получени суми“ със сумата 150 лв.
2.Увеличава разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 2150 лв, както следва :
2.1. Увеличава плана на второстепенният разпоредител с бюджет
кметство Тръстеник , държавна дейност дофинансирана с местни приходи
738 „Читалища“, §45-00 – Субсидии за организации с нестопанска цел със
сумата 2000 лв.
2.2. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Ставерци със сумата 150 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ ЦДГ “, §10-20 – Разходи за външни услуги,
със сумата 150лв.
По т. 8 Предложение за осигуряване на средства за дарителска
кампания „Локомат за България“. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Обясних на заседанията на Постоянните комисии
какво представлява този апарат, доколкото съм запозната. Приемем
предложението на г-н Илиевски, ние с г-н Петров като представители на
общината в АДО „Дунав“, да уведомим всички общини от тази Асоциация
за решението, което ще вземете и да ги приканим да приемат същите
решения и в своите общини. Наемаме се да приканим писмено всички
фирми, регистрирани в нашата община да направят дарение за
подпомагане купуването на Локомат. Силно се надявам първият Локомат,
който ще се закупи в България да е в гр. Плевен.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за осигуряване на средства за дарителска кампания
„Локомат за България“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,

Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 223
На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да бъдат осигурени 1000лв. за дарителска кампания
„Локомат за България“.
2. Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 122 «Общинска
администрация», § 42-14- Помощи по решение на ОбС.
По т. 9 Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –
Плевен на 30.09.2016 г. Вносител: Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на Общината
П. Петров: Предложението касае включването на гр. Кнежа в
границите на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД –
Плевен.
Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне на мандат за гласуване на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен на
30.09.2016 г., моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 224
На основание чл. 21, ал. 2, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 10в, ал.1, т.7 от Закона за водите и писмо от Асоциацията по В и К Плевен с вх. № 6505/09.09.2016 г., Общински съвет Долна Митрополия:
1. Упълномощава г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна
Митрополия, да представлява Община Долна Митрополия в заседанието
на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен на 30.09.2016 г.
като изразява становище и гласува по точките от представения дневен ред,
както следва:
По т. 1. „Приемане на решение за промяна на границите на
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Плевен, на

основание чл.198а, ал. ал.2 и 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на
община Кнежа“ – гласува „за“.
По т. 2 „Други“- предоставя правото да изрази становище по
целесъобразност.
2. Упълномощава г–н Петър Петров – Председател на Общински
съвет – Долна Митрополия, при невъзможност за участие на г – жа Поля
Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия, да представлява Община
Долна Митрополия в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по
В и К – Плевен на 30.09.2016 г. с правомощията по т.1.
По т. 10 Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване
върху общински имот в гр. Тръстеник. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване върху
общински имот в гр. Тръстеник, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 225
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9, т. 2, чл.39, ал. 2 и ал.4 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.60 ал.4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(НРПУРОИ), Общински съвет Долна Митрополия:
1. Да се учреди на Сдружение „Ловно-рибарско дружество - Долна
Митрополия“ ЕИК 114546672, регистрирано като юридическо лице с
нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност,
безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, върху недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ: масивна едноетажна

нежилищна сграда с площ 110 кв.м., находяща се в УПИ I-1790, кв.99а по
плана на гр.Тръстеник (АОС № 2769/08.09.2006 година).
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия, да издаде
заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване
на описания в т. 1 имот.
3. Допълва раздел ІІ, буква “В“ /имоти, върху които Община Долна
Митрополия има намерение да учреди ограничени вещни права/, от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година, със следния имот:
- масивна едноетажна нежилищна сграда с площ 110 кв.м.,
находяща се в УПИ I-1790, кв.99а по плана на гр.Тръстеник (АОС №
2769/08.09.2006година).
По т. 11 Предложение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост в с. Подем. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост в с. Подем, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 226
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал. 9, чл. 14, ал.
7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.15, ал.1 и ал. 3 от Наредба
за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ и чл. 3, ал. 1, т.1 от Наредба за реда и условията за
провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество
/НРУППТПОКОНРОИ/, Общински съвет Долна Митрополия:

1. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс, за
отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична
общинска собственост, представляваща: стоматологичен кабинет с площ
16.24 кв.м., чакалня с площ 15.00 кв.м., санитарен възел с площ 4.68 кв.м.,
разположени в Масивна едноетажна сграда със ЗП 300 кв.м. /Поликлиника/,
находяща се в УПИ II-471,472, кв. 6 по плана на с.Подем, област Плевен.
2. Определя начална конкурсна цена /месечен наем/ в размер на 15,65
лв.(петнадесет лева шестдесет и пет стотинки), без ДДС, съгласно
Раздел II., т.1.1.8 от Тарифа на базисните (начални) наемни цени за
отдаване под наем на общински имоти и чл. 102, ал. 4 от Закон за
лечебните заведения (ЗЛЗ).
3. Възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на
конкурса и да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия
участник.
4. Определя следното условие за участие в конкурса:
 Помещенията да се използват за осъществяване на здравна
дейност – Първична извънболнична дентална помощ.
5. Допълва Раздел II, буква “А“ /Имоти, които Община Долна
Митрополия има намерение да предостави под наем/ от Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016
година, със следния имот:
Част от имот - публична общинска собственост, представляваща:
стоматологичен кабинет с площ 16.24 кв.м., чакалня с площ 15.00 кв.м.,
санитарен възел с площ 4.68 кв.м , разположени в Масивна едноетажна
сграда със ЗП 300 кв.м. /Поликлиника/, находяща се в УПИ II-471,472, кв. 6
по плана на с.Подем, област Плевен /АОС № 8860 от 15.09.2016 година/.
По т. 12 Предложение за промяна в списъка на общинските жилища.
Вносител: П. Цоновска – Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за промяна в списъка на общинските жилища, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 227
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл.42, ал. 2 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане
с жилища от общинския жилищен фонд, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши промяна в списъка на общинските
жилища, както следва:
Изключва от списъка на резервните жилища следните имоти:
 апартамент с ЗП 90 кв.м. и складово помещение към него
/първи етаж/
 апартамент с ЗП 90 кв.м. и складово помещение към него
/втори етаж/,
разположени в жилищна сграда на два етажа /блок № 1/, находяща се в
УПИ XVI-734, кв.30 по плана на с.Подем, област Плевен /АОС №
244/18.05.2000 година/ и същите придобиват статут на жилища с
предназначение „жилища за отдаване под наем“.
2. Статутът на останалите общински жилища остава непроменен.
По т. 13 Предложение за прекратяване на съсобственост между
община Долна Митрополия и физическо лице, върху недвижими имоти,
находящи се по плана на гр. Тръстеник. Вносител: Кмета на Общината
П. Петров: Вносителят – г-жа Цоновска, оттегля предложението си.
По т. 14 Предложение за учредяване право на пристрояване към
съществуваща сграда, построена в имот – частна общинска собственост в
гр. Долна Митрополия /апартамент №5/. Вносител: Кмета на Общината
П. Петров: Тъй като следват три идентични предложения, предлагам
г-жа Цоновска да разясни общо за всички, след което ще ги гласуваме
поотделно.
П. Цоновска: Предложенията касаят жилищният блок в гр. Долна
Митрополия. Постъпили са заявления от граждани, които искат
пристрояване на терасите си или учредяване право на строеж, за да
продължи процеса за саниране на блока и сключване на договори с тях, и с
банката.

П. Петров: Който е съгласен да приемем предложението за
учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда, построена в
имот – частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия /апартамент
№5/, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 228
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.38, ал.2 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.56 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на пристрояване с
площ 3,60 кв.м. на Росен Юлиянов Ангелов, собственик на Апартамент №
5, вх.Б, етаж 2, /Договор за продажба на държавен имот от 29.12.1991г./,
разположен в жилищен блок, находящ се в УПИ V-1004, кв.19 по плана на
гр.Долна Митрополия.
2. Определя пазарна цена за правото на пристрояване, възлизаща на
60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.
45, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши законосъобразно
всички процедури по учредяване правото на пристрояване върху описания
в т.1 имот, в полза на Росен Юлиянов Ангелов, гр.Долна Митрополия.
4. Допълва Раздел II, буква “В“ (Имоти, върху които Община
Долна Митрополия има намерение да учреди ограничени вещни права) от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година, със следния имот:
4.1 Част от имот – частна общинска собственост, представляваща
3,60 кв.м. от УПИ V-1004 в кв.19, целия с площ 3880 кв.м. по плана на
гр.Долна Митрополия, област Плевен.

Общинският съветник Александър Печеняков излиза от салона
на общината.
П. Петров: Гласуваме т. 15 Учредяване право на пристрояване към
съществуваща сграда, построена в имот – частна общинска собственост в
гр. Долна Митрополия /апартамент №3/ с вносител – Кмета на общината.
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 Блажев, Иван
Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 229
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.38, ал.2 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.56 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на пристрояване с
площ 1,80 кв.м. на Евгения Ванкова Орлова, собственик на Апартамент
№3, вх.Б, етаж 1 /н.а №141, том VІІ, рег.№4972, дело 503 от 19.09.2014г./,
разположен в жилищен блок, находящ се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на
гр.Долна Митрополия.
2. Определя пазарна цена за правото на пристрояване, възлизаща на
30,00 лв. /тридесет лева/ без ДДС, сума необлагаема с ДДС, съгласно
чл.45, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши законосъобразно
всички процедури по учредяване правото на пристрояване върху описания
в т. 1 имот, в полза на Евгения Ванкова Орлова, гр.Долна Митрополия.
4. Допълва Раздел II, буква “В“ (Имоти, върху които Община Долна
Митрополия има намерение да учреди ограничени вещни права) от

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година, със следния имот:
4.1 Част от имот – частна общинска собственост, представляваща
1,80 кв.м. от УПИ V-1004 в кв.19, целия с площ 3880 кв.м. по плана на
гр.Долна Митрополия, област Плевен.
П. Петров: Гласуваме т. 16 Учредяване право на пристрояване към
съществуваща сграда, построена в имот – частна общинска собственост в
гр. Долна Митрополия /апартамент №2/ с вносител – Кмета на общината.
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 Блажев, Иван
Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 230
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.38, ал.2 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.56 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на пристрояване с
площ 3,60 кв.м. на Татяна Петрова Христова, собственик на Апартамент №
2, вх.Б, етаж 1, /н.а №180, том І, рег.№1039, дело 70 от 27.02.2015г./,
разположен в жилищен блок, находящ се в УПИ V-1004, кв.19 по плана на
гр.Долна Митрополия.
2. Определя пазарна цена за правото на пристрояване, възлизаща на
60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.
45, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши законосъобразно
всички процедури по учредяване правото на пристрояване върху описания
в т.1 имот, в полза на Татяна Петрова Христова, гр.Долна Митрополия.

4. Допълва Раздел II, буква “В“ (Имоти, върху които Община
Долна Митрополия има намерение да учреди ограничени вещни права) от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година, със следния имот:
4.1 Част от имот – частна общинска собственост, представляваща
3,60 кв.м. от УПИ V-1004 в кв.19, целия с площ 3880 кв.м. по плана на
гр.Долна Митрополия, област Плевен.
По т. 17 Предложение за актуализиране плана на капиталовите
разходи за 2016 г. на община Долна Митрополия. Вносител: Кмета на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2016 г.
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 Блажев, Иван
Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 231
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси и във връзка с внедряване безплатен софтуер за
обработка на местни данъци и такси „ Матеус“ , Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Увеличава плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2016г. в частта финансирана със собствени бюджетни
средства със сумата 4200лв., както следва:
Име на обекта съгласно плана Стойност

за капиталови разходи на
№ община Д.Митрополия за 2016
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2. Увеличението по т.1 да бъде за сметка на намалението на плана на
бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет община Долна
Митрополия в местна дейност 998 „ 97-00- Резерв за непредвидени и
неотложни разходи“ със сумата 4200 лв.
3. Промяната по т.1 да бъде отразена в плана за капиталовите
разходи на общината.
По т. 18 Предложение за допълнително финансиране издръжката на
СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за допълнително финансиране издръжката на СУ „Евлоги
Георгиев“ гр. Тръстеник, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван
Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 232
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 282, ал. 21, т. 3 от Закона за
предучилищното и училищно образование, Общински съвет Долна
Митрополия:

4200

1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да осигури
допълнителни средства за издръжка на СУ „ Евлоги Георгиев“ гр.
Тръстеник. Допълнителното финансиране да се осъществи посредством
закупуване на горива за отопление, а именно до 45 т. пелети за
предстоящия отоплителен сезон.
2. Разхода по т. 1 да бъде отчитан по бюджета на първостепенния
разпоредител с бюджет в местна дейност „Общинска администрация“, §
10-16- Разходи за вода, горива и ел. енергия.
По т. 19 Предложение за подписване на допълнително Споразумение
към Споразумение от 01.03.2016 г. за междуобщинско сътрудничество по
изпълнение на партньорски проект „Интегриран воден цикъл ПлевенДолна Митрополия“. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за подписване на допълнително Споразумение към
Споразумение от 01.03.2016 г. за междуобщинско сътрудничество по
изпълнение на партньорски проект „Интегриран воден цикъл ПлевенДолна Митрополия“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван
Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 233
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
Долна Митрополия:
1. Утвърждава текста на Споразумение от 01.03.2016 година за
междуобщинско сътрудничество по изпълнение на партньорски проект
,,Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“ по приоритетната
ос 1 ,,Води“ на оперативна програма ,,Околна среда 2014 – 2020 г.“,
Процедура BG16M1ОP002-1.006 ,,Изпълнение на ранни ,,ВиК“ проекти“.

2. Утвърждава Допълнително споразумение към Споразумение от
01.03.2016 г. за междуобщинско сътрудничество по изпълнение на
партньорски проект ,,Интегриран воден цикъл Плевен - Долна
Митрополия“ по приоритетната ос 1 ,,Води“ на оперативна програма
,,Околна среда 2014 – 2020 г.“, Процедура BG16M1ОP002-1.006
,,Изпълнение на ранни ,,ВиК“ проекти“.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да подпише
Допълнителното споразумение по т. 2
4. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да
осъществява всички необходими действия във връзка с клаузите залегнати
в Споразумението от 01.03.2016 г. за междуобщинско сътрудничество по
изпълнение на партньорски проект ,,Интегриран воден цикъл Плевен Долна Митрополия“ по приоритетната ос 1 ,,Води“ на оперативна
програма ,,Околна среда 2014 – 2020 г.“, Процедура BG16M1ОP002-1.006
,,Изпълнение на ранни ,,ВиК“ проекти“ и Допълнителното споразумение
към него.
5. Дава съгласие Долна Митрополия да осигури собствен финансов
ресурс за съфинансиране в размер на 4 941 408,63 лв. от собствени
средства, вземане на кредит или друга подкрепа от финансова институция.
6. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс в размер на не
по-малко от 1 400 000,00 лв. от собствени средства, вземане на кредит или
друга подкрепа от финансова институция, за покриване на недопустими за
финансиране разходи от ОПОС, но необходими за изпълнение на проекта,
представляващи възстановим ДДС, за периода до възстановяването му.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.
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