ПРОТОКОЛ
№ 27
Днес, 30.01.2017г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе
редовно заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Цоновска – Кмет на Общината и
кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 17 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа. Предварително Ви е раздаден проекта за
дневен ред. На заседанията на Постоянните комисии бeше разгледано
допълнително предложение:
 Предложение за предоставяне на средства на „Българска асоциация
по семейно планиране“ Плевен.
П. Петров: Предлагам това предложение да бъде т.35 от Дневния
ред, а т. 36 – Питания. Има ли други предложения, становища? Няма.
Който е съгласен да приемем така предложения Дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за приемане на Календарен план за дейността на
Общински съвет – Долна Митрополия до 30.06.2017 год.
Докл.: П. Петров – Председател ОбС
2. Предложение за промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Долна Митрополия, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г.
Докл.: П. Петров – Председател ОбС
3. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на „Програма
за управление на община Долна Митрополия 2015-2019 г.“ за 2016 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 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

5. Предложение за приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за приемане информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на община Долна
Митрополия, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители към 31.12.2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за приемане на годишен 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 – Кмет на Общината
8. Предложение за финансово подпомагане на двойки, семейства и
лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на
територията на община Долна Митрополия през 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за определяне на еднократно възнаграждение за
кръводаряване през 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за отпускане на помощи на хемодиализирани
болни през 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за определяне размера на сума за подпомагане
разходите за погребения за 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за отпускане на еднократни парични помощи по
решение на ОбС Долна Митрополия през 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за определяне размер на средствата за
подпомагане на дейността на спортните дружества на територията на
община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14. Предложение за определяне приоритетите при изразходване на
средствата по бюджета на община Долна Митрополия за 2017 г.

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15. Предложение за изплащане на премии за отстреляни лисици и
чакали
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
16. Предложение за определяне на второстепенните разпоредители
с бюджети и второстепенните разпоредители с делегирани бюджети за
2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
17. Предложение за утвърждаване на персонала и средствата за
работни заплати през 2017 г. за делегираните от държавата дейности, без
звената, прилагащи системата на делегираните бюджети и за местни
дейности
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
18. Предложение за определяне размер на основната месечна
работна заплата на кмет на община и кметове на кметства
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
19. Предложение за осигуряване на средства за подпомагане
изграждането на паметник на загиналите войници от VІ Бдинска дивизия,
участвали при сраженията за отбраната на гр. Добрич по време на Първата
световна война
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
20. Предложение за приемане на бюджета на община Долна
Митрополия за 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
21. Предложение за одобряване разходите за командировка на
Председателят на ОбС Долна Митрополия
Докл.:Ц.Андрейски- Зам.-Кмет на Общината
22. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на „Програма
за опазване на паметниците на културата и културното наследство на
територията на община Долна Митрополия“ за 2016 г. и годишен план за
действие – 2017г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

23. Предложение за приемане на Програма за полагане на
общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
в община Долна Митрополия през 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
24. Предложение за приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в община Долна Митрополия през 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
25. Предложение за даване на съгласие на учредяване право на
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост в землището на с.
Подем и приемане на окончателен размер на определените парични
обезщетения
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
26. Предложение за даване на съгласие на учредяване право на
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост в землището на гр.
Долна Митрополия и приемане на окончателен размер на определените
парични обезщетения
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
27. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху имот – частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
28. Предложение за продажба на недвижим имот в с. Победа
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
29. Предложение за продажба на дървесина от общински горски
територии, включени в Годишния план за ползване за 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
30. 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 – Кмет на Общината
31. Предложение за отдаване под наем на помещение, разположено
на първия етаж в Адм. сграда на Кметство Тръстеник за предоставяне на
пощенски услуги
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

32. Предложение за отдаване под наем на 2 бр. помещения,
разположени на третия етаж в Адм. сграда на Кметство Тръстеник за
предоставяне на далекосъобщителни услуги
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
33. Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС в
Адм. сграда на Община Долна Митрополия, за поставяне на автомат за
кафе и топли напитки
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
34. Предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІІ и
УПИ ІV, кв. 3 по плана на с. Подем
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
35. Предложение за предоставяне на средства на „Българска
асоциация по семейно планиране“ Плевен
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
36. Питане
Докл.: Светла Илиева – председател на
групата общински съветници на БСП
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 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 276
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 Предложение за приемане на Календарен план за дейността
на Общински съвет – Долна Митрополия до 30.06.2017 год. Вносител:
Председател ОбС
П.Петров: В една от комисиите постъпи предложение от г-н Славей
Първанов, в плана за месец февруари да бъде включена информация за
състоянието на училищната материална база, демографските тенденции и
перспектива на образованието в общината. Който е съгласен с
предложението на г-н Първанов, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Предложението е прието.
П. Петров: Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен да
приемем основното предложение с направеното допълнение, моля да
гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 277
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 30.06.2017 година.
По т. 2 Предложение за промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Долна Митрополия, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г.
Вносител: Председател ОбС
П. Петров: Промяната касае заплащането на общинските съветници.
Има ли предложения, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандат 2015-2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки,
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.
Александър Иванов, Иван Русанов, Георги Гинчев и Снежанка Иванковска
отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 278
На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.24, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет
Долна Митрополия:
Изменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. както следва:
- чл.23 се променя по следния начин:
Чл.23.(1) Месечното възнаграждение на общинския съветник е в
размер на 80 лв, като към него се добавят 130 лв. за участие в редовно
заседание на ОбС, 50 лв. за председател, 40 лв. за заместник - председател
и 30 лв. за член на постоянна комисия.
По т. 3 Предложение за приемане на отчет за изпълнение на
„Програма за управление на община Долна Митрополия 2015-2019 г.“ за
2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Ежегоден отчет, внася се преди приемането на
бюджета. Смятам, че отчета е достатъчно подробен. Няма какво да добавя.
Ако имате въпроси, ще отговоря.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
отчета за изпълнение на „Програма за управление на община Долна
Митрополия 2015-2019 г.“ за 2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки,
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.

Александър Иванов, Иван Русанов, Георги Гинчев и Снежанка Иванковска
отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 279
На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:
Приема Отчет за изпълнение на „Програма за управление на община
Долна Митрополия 2015-2019 г.“ за 2016 г.
В салона влизат общинските съветници Георги Гинчев и Иван
Русанов.
По т. 4 Предложение за приемане на отчет за състоянието на
общинската собственост в община Долна Митрополия и резултатите от
нейното управление през 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Разгледахме отчета на заседанията на Постоянните
комисии. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Който е съгласен да приемем отчета
за състоянието на общинската собственост в община Долна Митрополия и
резултатите от нейното управление през 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 280
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 66а от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Отчет за състоянието на общинската собственост в община
Долна Митрополия и резултатите от нейното управление през 2016 година.

По т. 5 Предложение за приемане на Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя. Моите съображения, за някои
от имотите, Ви ги казах и на заседанията на Постоянните комисии.
П. Петров: Имате ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен
да приемем Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2017 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 281
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2017 година.
По т. 6 Предложение за приемане информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на община Долна
Митрополия, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители към 31.12.2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Редовен тримесечен отчет. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
информация за актуализирано разпределение на плана на разходите по
бюджета на община Долна Митрополия, включително по бюджетите на
второстепенните разпоредители към 31.12.2016 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 282
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 125, ал.4 от Закона за
публичните финанси и чл. 42, ал.4 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долна
Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема информация за актуализирано разпределение на плана на
разходите по бюджета на Община Долна Митрополия, включително по
бюджетите на второстепенните разпоредители към 31.12.2016г., съгласно
Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3.
По т. 7 Предложение за приемане на годишен 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: Кмет на Общината
П. Цоновска: Отчета е пред Вас, с имена, адреси, суми. 99,9% от
хората, получили помощ са с тежък здравословен проблем. Няма какво да
добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем,
годишен 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 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 283
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 годишен отчет за 2016 г. на изплатените средства за
еднократни финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или
социален статус в община Долна Митрополия.
По т. 8 Предложение за финансово подпомагане на двойки,
семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес
на територията на община Долна Митрополия през 2017 г. Вносител: Кмет
на Общината
П. Цоновска: Размера на финансовото подпомагане остава същият
като миналата година. За 2016 година имаме само едно семейство,
кандидатствало за помощ. Изплатените средства са 500лв. 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 през 2017 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 284
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 лева) 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 общината да внася годишен отчет за
изплатените средства, придружен със списък на лицата за утвърждаване от
общински съвет.
По т. 9 Предложение за определяне на еднократно възнаграждение
за кръводаряване през 2017 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 2017 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 285
На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от
ЗМСМА, Общинския съвет:
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. 10 Предложение за отпускане на помощи на хемодиализирани
болни през 2017 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
2017 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 286
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от
ЗМСМА, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Считано от 01.01.2017 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. 11 Предложение за определяне размера на сума за подпомагане
разходите за погребения за 2017 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 2017 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 287
На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1, т.6 и чл.52 ал.1, от
ЗМСМА, Общинския 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. 12 Предложение за отпускане на еднократни парични помощи
по решение на ОбС Долна Митрополия през 2017 г. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Сумата е същата като през 2016 г. През миналата
година се наложи да увеличим средствата, но тази година залагаме
първоначалната сума. Знаете, че миналата година по това време имаше
тежка грипна епидемия, за разлика от тази година. Съответно молбите за
помощ намаляха. На този етап мисля, че сумата е достатъчна.
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 2017 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 288
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, Общинския 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. 13 Предложение за определяне размер на средствата за
подпомагане на дейността на спортните дружества 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 отпускане на еднократни парични помощи по решение
на ОбС Долна Митрополия през 2017 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 289
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, Общинския 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. 14 Предложение за определяне приоритетите при изразходване
на средствата по бюджета на община Долна Митрополия за 2017 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 приоритетите при изразходване на
средствата по бюджета на община Долна Митрополия за 2017 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 290
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. 15 Предложение за изплащане на премии за отстреляни лисици
и чакали. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
Л. Евтимов: Предлагам премията за отстреляна лисица да е 10 лв., а
за отстрелян чакал – 15 лв., за да се стимулират ловците. Сумата от 6000
лв. да бъде запазена.
П. Петров: Има ли други предложения, становища? Няма. Който е
съгласен да приемем предложението на г-н Евтимов, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Предложението е прието.
П. Петров: Гласуваме основното предложение за изплащане на
премии за отстреляни лисици и чакали, с направената промяна. Който е
съгласен, 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 291
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Одобрява изплащането на премия за всеки отстрелян чакал в
размер на 15 лв. и лисица – 10 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
от 6000 лв., но не по-късно от 31.12.2017 г.
По т. 16 Предложение за определяне на второстепенните
разпоредители с бюджети и второстепенните разпоредители с делегирани
бюджети за 2017 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма промяна и Вие го знаете. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне на второстепенните разпоредители с
бюджети и второстепенните разпоредители с делегирани бюджети за 2017
г., моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 292
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. 17 Предложение за утвърждаване на персонала и средствата за
работни заплати през 2017 г. за делегираните от държавата дейности, без
звената, прилагащи системата на делегираните бюджети и за местни
дейности. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Знаете, че минималната работна заплата в страната се
увеличи с малко над 9%. Позволихме си да вдигнем Вашите
възнаграждения с 6,2 %. На администрацията също - на ниво – директори
на дирекции, началник отдели, секретар на общината, зам.-кметове и

кметове - с 5%, а на останалата част от служителите с около 10%. Такава
възможност имаме за момента.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за утвърждаване на персонала и средствата за работни
заплати през 2017 г. за делегираните от държавата дейности, без звената,
прилагащи системата на делегираните бюджети и за местни дейности,
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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 293
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение
№ 920 от 02.11.2016 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности през 2017г. с натурални и стойностни
показатели, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Утвърждава численост на персонала и средства за заплати, както
следва:
№ по
ред

Дейност

I
1
2
3
4

Държавни дейности
Общинска администрация
ДГ
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

5
6
7
8
II
1
III

Численост на Средства
за
персонала
заплати в лв.
73
43
1
7

636872
356764
9600
38470

7,5

59760

1
9
7,5

6000
65000
45000

28,5

299189

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ДСП
Извън училищни дейности
Клуб на пенсионера
Чистота
Спортни бази
Др. дейности по почивното дело
Др. дейности по културата
Др. дейности по икономиката

30
1
8
6
1
1
2
22

229000
9500
52942
41280
7000
9000
14572
149430

По т. 18 Предложение за определяне размер на основната месечна
работна заплата на кмет на община и кметове на кметства. Вносител: Кмет
на Общината
П. Цоновска: Както преди малко казах, всички заплати на кметове
на кметства са увеличават с 5% върху основната заплата. Основните
заплати вече са приети от Общински съвет. Няма какво да добавя.
Ал. Печеняков: Само един факт искам да отбележа, който буди
усмивка. Кмета на с. Победа ще получава 868 лв. Селищата, които са горедолу като Победа като територия и като население, говоря за с. Байкал, с.
Биволаре, с. Брегаре, с. Рибен, дори селища като с. Крушовене, с.
Комарево и с. Ореховица, които са с по-голяма тежест като население
поне, са с по-малки възнаграждения. Не знам на какво се дължи. Това е все
пак някаква оценка, която трябва да се дава на тези хора. Според мен това
не е правилно, пак казвам, не правя предложение, само констатирам.
П. Цоновска: Пак казвам това са основните заплати, които Вие вече
сте приели. Не е брутно възнаграждение. То се различава коренно от
основната сума.
П. Петров: Има ли предложения, други становища? Няма. Който е
съгласен да приемем предложението за определяне размер на основната
месечна работна заплата на кмет на община и кметове на кметства, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – 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” – Александър Печеняков
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 294
На основание чл.21,ал.1 т.5 от ЗМСМА и ПМС № 67/14.04.2010 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет
Долна Митрополия:
І. Определя размер на основната месечна работна заплата на кметове
на кметства, както следва:
Населени места
Кмет на община Долна
Митрополия
Кмет с.Байкал
Кмет с.Биволаре
Кмет с.Божурица
Кмет с.Брегаре
Кмет с. Горна Митрополия
Кмет с.Гостиля
Кмет с.Комарево
Кмет с.Крушовене
Кмет с.Ореховица
Кмет с.Победа
Кмет с.Подем
Кмет с.Рибен
Кмет с.Славовица
Кмет с.Ставерци
Кмет гр.Тръстеник

в лв.
Основно
възнаграждение
1 612
711
784
854
784
875
609
854
864
843
868
801
836
784
906
963

По т. 19 Предложение за осигуряване на средства за подпомагане
изграждането на паметник на загиналите войници от VІ Бдинска дивизия,
участвали при сраженията за отбраната на гр. Добрич по време на Първата
световна война. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за осигуряване на средства за подпомагане изграждането
на паметник на загиналите войници от VІ Бдинска дивизия, участвали при
сраженията за отбраната на гр. Добрич по време на Първата световна
война, 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 295
На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъдат осигурени 876 лв. за изписването на имената
на загиналите воини от община Долна Митрополия от 6- та Бдинска
дивизия при отбраната на гр. Добрич през 1916година.
2. Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 122 «Общинска
администрация», § 42-14- Помощи по решение на ОбС.
По т. 20 Предложение за приемане на бюджета на община Долна
Митрополия за 2017 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска:Това е бюджета. По време на заседанията на
Постоянните комисии го обсъдихме обстойно. Казахте, че могат да
възникнат въпроси по време на редовното заседание, ако са възникнали
такива, готова съм да отговоря.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем бюджета на община Долна Митрополия за 2017 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.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 296

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 2017 година, ПМС № 374 от 22.12. 2016 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2017 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, Общинския съвет Долна Митрополия:
Приема бюджета за 2017 год. както следва:
1. Приход в размер на 10 765 115 лв. / съгласно Приложение №3 /
1.1 Приходи за държавни дейности в размер на 5 985 753 лв. /
съгласно Приложение № 2 /, в т.ч.:
1.1.1 Неданъчни приходи в размер на 225 867лв.
1.1.2. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ в размер
на 5 384 444 лв.
1.1.3. Вътрешен трансфер в системата на първостепенния разпоредител в размер
на (-) 46 294лв.
1.1.4. Преходен остатък от 2016 год. в размер на 421 736 лв. / съгласно
Приложение №11/
1.2.Приходи за местни дейности в размер на 4 779 362 лв., в т.ч.:
1.2.1 Данъчни приходи в размер на 742 000 лв. / Съгл. Приложение № 1 /.
1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 1 995 560 лв. , от които 30 000 лв. по §4000 - 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 1 300 100 лв.
1.2.4 За зимно поддържане на пътища 88 800лв.
1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
533 500лв.
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 Трансфер към община Плевен за плащания към РИОСВ гр.Плевен – (-)
189 400 лв в т.ч:
- по чл.60 от ЗУО за закриване и след експлоатационни грижи за депото(-) 12000 лв.
- по чл.64 е от ЗУО за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови
отпадъци - (-) 177 400 лв.
1.2.8. Друго финансиране (-) 9134 лв в т.ч:
- търговски кредити към местни лица (-)9134лв. в т.ч:
- Задължения по финансов лизинг над 2 години- (-)9 134 лв.
1.2.9.Депозити и средства по сметки 317 936 лв.

- остатък в лева по сметки от предходен период 291 935лв. / съгласно
Приложение №11/.
2. По разходите в размер на 10 765 115 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 5 985 753 лв. / Съгласно
Приложения № 4, № 7 /.
2.2. За местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни
приходи, в размер на 4 779 362 лв., от които резерв за непредвидени и неотложни
разходи 126 530 лв. / Съгласно Приложения № 5 и № 8 / и собствени бюджетни
средства за капиталови разходи 256 800лв., / Съгласно Приложения № 1 /.
3.
Приема план за капиталовите разходи в размер на 869 884 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 533 500 лв. в т.ч.:
- за местни дейности – 533 500 лв
3.2. Собствени бюджетни средства в размер на 256 800 лв.
3.3. Други – средства от преходни остатъци на делегираната дейност „ ЦОП“ и
от преходни остатъци от получен трансфер от МИП– 79 584 лв.
4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислен на касова
основа в размер на - 730 538 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 14 000 лв. представляващи 2% от
общия годишен размер на разходите за издръжка в дейност „ Общинска
администрация“ в т. ч:
- Представителни разходи на кмета на общината – 11 000лв.
- Представителни разходи на кметове на кметства – 3 000лв.
6. Определя максимален размер на новия общинския дълг за 2017 г 10 000
000лв., и максималния размер на общинския дълг към края на 2017 г. 2 000 000 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 Плевен- Долна 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 10-то число на месеца ,
следващ месеца на издаването им.
8. Утвърждава разходи за членски внос в размер на 14 200лв., както следва:
- Национално сдружение на общините в Република България- 2 998 лв.
- Асоциация на дунавските общини „Дунав“- 1 500 лв.
- Асоциация по ВиК Плевен- 2 763 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.
- Местна инициативна група Долна Митрополия- Долни Дъбник – 939лв.
9. Дава съгласие да бъдат финансирани със собствени бюджетни средства
археологически разкопки на обект „ Пътна станция с кастел Ад Путеа“ на стойност
29 000 лв. и културно мероприятие „ Общинска декада на културата и изкуството в гр.
Тръстеник, община Долна Митрополия на стойност 25 000 лв.
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за 20172019 година.
11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 576 272 лв., съгласно Приложения № № 13,14,15,16.
11.1. Оправомощава кмета на общината да извършва вътрешни компенсирани
промени по съответните показатели, включени в индикативния годишен разчет.
11.2 Разчетите за сметките от Европейския съюз на общината се актуализират по
начина по, който са утвърдени.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 5 402 901 лв.
13. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да
бъдат поети през 2017 година в размер на 4 600 615 лв.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2017 година в размер на 251675лв.
15. 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.
16. Приема дофинансиране на паралелки в гимназиален етап когато общия брой
на учениците в паралелката в IX-XII клас на неспециализираните училища е не помалко 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.
17.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.
18. Задължава кмета да разпредели одобрените средства по общинския бюджет
по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и утвърди методика за месечно
разпределение на бюджетните кредити.
19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
19.1.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;
19.2. 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.
19.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи по т. 2. от настоящето решение.
20. Възлага на кмета:
20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
20.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди.разпределението.

20.4. 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.
20.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети
и обяснителните записки към тях.
20.6. 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.
21. 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.
21.1. 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 2017 година.
21.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
21.3. 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.
22. Упълномощава кмета:
22.1. 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.
22.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
22.3. 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.
23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

П. Цоновска: Искрено благодаря на всички за съдействието, за
приемането на този план. По него е работено три месеца, със съдействието
на всички структури на общината, преди да бъде приета тази макрорамка.
В крайна сметка, както казва г-н Илиевски, това е основният закон на
Общината за тази година. Благодаря на всички.
М. Траянов: Предлагам 10 мин. почивка.
10 мин.почивка

По т. 21 Предложение за одобряване разходите за командировка на
Председателят на ОбС Долна Митрополия. Вносител: Зам.-Кмет на
Общината
П. Петров: Това са разходите за ІІІ-то и ІV-то тримесечие. Има ли
въпроси?
Р. Илиевски: Разходите, които одобряваме са смешни. Ще Ви
помоля да спазвате законодателството в България. Когато пътувате някъде
служебно, си пускайте командировъчно. Това е и огледало за Вашата
работа.
П. Петров: Благодаря за препоръката, г-н Илиевски. Има ли други
становища? Няма. Който е съгласен да приемем предложението за
одобряване разходите за командировка на Председателят на ОбС Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 297
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Долна Митрополия:
Одобрява разходите за командировка на Кмет на община Долна
Митрополия и Председател на Общински съвет Долна Митрополия за 2016
г. както следва:
І За трето тримесечие:
Петър Валентинов Петров – Председател на ОбС Долна Митрополия,
в размер на 10 лв.
ІІ За четвърто тримесечие:
Петър Валентинов Петров – Председател на ОбС Долна Митрополия,
в размер на 40 лв.

По т. 22 Предложение за приемане на отчет за изпълнение на
„Програма за опазване на паметниците на културата и културното
наследство на територията на община Долна Митрополия“ за 2016 г. и
годишен план за действие – 2017г. 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 отчет за изпълнение на „Програма за
опазване на паметниците на културата и културното наследство на
територията на община Долна Митрополия“ за 2016 г. и годишен план за
действие – 2017г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 298
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на решение № 301 от 28.12.2012г.
на ОбС - Долна Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на
паметниците на културата и културното наследство на територията на
община Долна Митрополия” за 2016 год.
2. Приема годишен план за действие по „Програма за опазване на
паметниците на културата и културното наследство на територията на
община Долна Митрополия” за 2017 год.
По т. 23 Предложение за приемане на Програма за полагане на
общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
в община Долна Митрополия през 2017 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 Програма за полагане на
общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
в община Долна Митрополия през 2017 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 299
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 общественополезен труд от лица,
обект на месечно социално подпомагане в община Долна Митрополия през
2017 г., съгласно Приложението.
По т. 24 Предложение за приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в община Долна Митрополия през 2017 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 Програма за развитие на читалищната
дейност в община Долна Митрополия през 2017 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 300
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 26а от Закона за народните
читалища, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община
Долна Митрополия за 2017 година.
По т. 25 Предложение за даване на съгласие на учредяване право на
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост в землището на с.
Подем и приемане на окончателен размер на определените парични
обезщетения. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за даване на съгласие на учредяване право на прокарване
на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост в землището на с.
Подем и приемане на окончателен размер на определените парични
обезщетения, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 301
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.193, ал.6 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.210, ал.3 от ЗУТ и чл.41,
ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди право на прокарване и необходимите
сервитути на ЕТ„Рубин-Румен Иванов, село Подем, собственик на ПИ
№ 100080, м.“Равнището“, землище село Подем, за прокарване на трасета
за водопроводно отклонение за питейно-битово и противопожарно
водоснабдяване и ел.захранване за изграждане на обект „Изграждане на
складова сграда за съхранение на зърно“ в ПИ № 100080, м.“Равнището“,
през имоти публична общинска собственост, а именно:
 Трасе водопровод :
- ПИ № 000277, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Ведомствен път“ и площ за сервитутна ивица 0,113 дка.
- ПИ № 100066, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Ведомствен път“ и площ за сервитутна ивица 0,124 дка.
 Трасе кабел 20кV :
ПИ № 46043, с начин на трайно ползване „Пасище,мера“
и площ за сервитутна ивица 0,018 дка;
-

ПИ № 000277, с начин на трайно ползване „Ведомствен
път“ и площ за сервитутна ивица 0,224 дка.
-

ПИ № 100066, с начин на трайно ползване „Ведомствен
път“и площ за сервитутна ивица 0,575 дка.
-

2. Приема пазарната стойност на обезщетение за учредяване
правото на прокарване на трасета за водопроводно отклонение за питейнобитово и противопожарно водоснабдяване и ел.захранване за изграждане
на обект „Изграждане на складова сграда за съхранение на зърно“ в ПИ №
100080 по плана на село Подем, община Долна Митрополия определени с
Констативен протокол от 19.01.2017 г., /неразделна част от настоящето
решение/ с окончателен размер 3260,00 лв. /три хиляди двеста и
шестдесет лв./
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да
предприеме необходимите действия съгласно чл.193 от разпоредбите на
ЗУТ за учредяване правото на прокарване през описаните имоти собственост на община Долна Митрополия.

По т. 26 Предложение за даване на съгласие на учредяване право на
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост в землището на гр.
Долна Митрополия и приемане на окончателен размер на определените
парични обезщетения. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за даване на съгласие на учредяване право на прокарване
на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост в землището на гр.
Долна Митрополия и приемане на окончателен размер на определените
парични обезщетения, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев,
Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил
Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Славей Първанов
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Злати Тодоров
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 302
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.193, ал.6 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.210, ал.3 от ЗУТ и чл.41,
ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди право на прокарване и необходимите
сервитути на „Грийн Агро Фарм“ ЕООД, град Пловдив, собственик на
ПИ № 057047, м.“Стопански двор“, землище град Долна Митрополия, за
прокарване трасета за водопроводно отклонение и ел.захранване за
изграждане на обект „Изграждане на навеси за селскостопанска техника и
прилежащ инвентар към нея“ през имоти публична общинска собственост,
а именно:
 Трасе водопровод :
• ПИ № 000999, с начин на трайно ползване „Жилищни територии“,
съсобствено с община Долна Митрополия, с дължина на трасето 187,06
м.л. и сервитутна площ 131,22 кв.м.;

• ПИ № 000271, с начин на трайно ползване „Полски пътища“,
общинска публична собственост, с дължина на трасето 11,28 м.л. и
сервитутна площ 7,92 кв.м;.
 Трасе кабел НН :
ПИ № 57067, с начин на трайно ползване „Местни пътища“,
общинска публична собственост, с дължина на трасето 212,08 м.л. и
сервитутна площ 840 кв.м.


2. Приема пазарната стойност на обезщетение за учредяване
правото на прокарване на трасета за водопроводно отклонение и
ел.захранване за изграждане на обект „Изграждане на навеси за
селскостопанска техника и прилежащ инвентар към нея“ в ПИ № 057047,
м.“Стопански двор“, землище град Долна Митрополия, определени с
Констативен протокол от 19.01.2017 г., /неразделна част от настоящето
решение/ с окончателен размер 3075 лв. /три хиляди и седемдесет и пет
лева/.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да
предприеме необходимите действия съгласно чл.193 от разпоредбите на
ЗУТ за учредяване правото на прокарване през описаните имоти собственост на община Долна Митрополия.
По т. 27 Предложение за учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху имот – частна общинска собственост в гр. 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 учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
имот – частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 303
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за общинската собственост, чл. 60, ал. 3, т. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка с §35 и §36 от ПЗР на Закона за социалното подпомагане, чл. 80 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година,
Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет)
години върху недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ: Помещение с площ 28,26 кв. м., находящо се в нежилищна
сграда (АОС № 1962 от 14.03.2005 г.), разположена в УПИ XXI (съгласно
Заповед № РД-09-210 от 07.10.2005 г. на Кмета на Община Долна
Митрополия за ПУП-ПРЗ, бивш УПИ I) в кв. 33 по плана на гр. Долна
Митрополия.
2. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи
договор за безвъзмездно право на ползване с Агенция за социално
подпомагане – София (за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“
– гр. Долна Митрополия) за имота описан в т. 1.
По т. 28 Предложение за продажба на недвижим имот в с. Победа.
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 недвижим имот в с. Победа, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 304
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.2, изр. второ
от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 42 ал.1 от Наредбата 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 извърши продажба, чрез публичен търг с
тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ:
Урегулиран поземлен имот с площ 570 кв.м., съставляващ УПИ VIII в кв.
9, ведно с изградената незавършена монолитна постройка, с размери 8.10
м./11.60 м., застроена площ 94 кв. м. по плана на с.Победа, област Плевен /
АОС № 643 от 10.12.2001 година/
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 3 600,00 лв. /три хиляди и шестстотин лева/ сума облагаема
с ДДС, на основание чл.45, ал.5, т.1 и ал.2 от Закона за данък върху
добавената стойност /ЗДДС/.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия участник.
По т. 29 Предложение за продажба на дървесина от общински горски
територии, включени в Годишния план за ползване за 2017 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 2017 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев

“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 305
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.
155/в
155/п
168/г
168/е
176/з

Площ-хаЗапас-м3 ЕСД
0.8
46
11
1.9
510
367
0.2
20
17
2.3
522
393
2.0
444
310
7.2
1542
1098

ССД
1
1
25
78
105

ДСД
1
30
1
21
14
67

Дърва
32
99
2
76
40
249

Вид
тп
тп
тп
тп
тп

кад.№
0.31
0.76
0.106
0.106
111.9

Землище
гр.Тръстеник
гр.Тръстеник
с.Божурица
с.Божурица
с.Г.Митрополия

2. Определя начални тръжни цени без ДДС съгласно приетите с
Решение № 796 от 23.12.2014год. (и актуализирани с Решение
№81/28.01.2016год.) на 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. 30 Предложение за прекратяване на съсобственост между
община Долна Митрополия и физическо лице върху недвижими имоти,
находящи се по плана на гр. Тръстеник. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за прекратяване на съсобственост между община Долна
Митрополия и физическо лице върху недвижими имоти, находящи се по
плана на гр. Тръстеник, моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 306
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост (ЗОС) и чл.48 ал.1, т.2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община
Долна Митрополия и Георги Николов Петков с адрес: гр.Тръстеник, ул.
„Волга“ № 4, чрез продажба дела на Община Долна Митрополия
представляващ: ½ идеална част с площ 195 кв.м. от УПИ XVI-275, кв. 57
/целия с площ 390 кв.м./ и ½ идеална част с площ 30 кв.м. от построената
през 1953 година в същия полумасивна жилищна сграда /цялата с площ 60
кв.м /, находящи се по плана на гр.Тръстеник, област Плевен (АОС № 4108
от 30.10.2009г.), при граници на имота: Север: УПИ XII-276; Изток: УПИ
XIV-275; Юг: Улица; Запад: УПИ XVII-272.
2. Определя цена за продажба на описания в т.1 общински дял в
размер на 1 330,00 лв. (хиляда триста и тридесет лева) без ДДС, както
следва:

За ½ идеална част с площ 195 кв.м. от УПИ XVI-275, кв. 57
/целия с площ 390 кв.м./ - 848,00 лв. /осемстотин четиридесет и осем
лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС съгласно чл. 45, ал.5, т. 1 от Закона
за данък върху добавената стойност /ЗДДС/;

За ½ идеална част с площ 30 кв.м. от построената полумасивна
жилищна сграда /цялата с площ 60 кв.м / - 482,00 лв. /четиристотин

осемдесет и два лева/ без ДДС, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия въз основа на
настоящото решение да издаде заповед и сключи договор за прекратяване
на съсобствеността.
По т. 31 Предложение за отдаване под наем на помещение,
разположено на първия етаж в Адм. сграда на Кметство Тръстеник за
предоставяне на пощенски услуги. Вносител: Кмет 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 помещение, разположено на
първия етаж в Адм. сграда на Кметство Тръстеник за предоставяне на
пощенски услуги, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 307
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.14 ал.7 от Закона за общинската
собственост (ЗОС) и чл.15 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление
и
разпореждане
с
общинско
имущество
(НРПУРОИ),Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се открие процедура за отдаване под наем, чрез
публично оповестен конкурс на помещение с площ 61.10 кв.м., находящо
се на първия етаж в южната част на Административната сграда на
Кметство гр. Тръстеник /съгласно приложената скица/, разположена в

УПИ І-570, 571 кв.89 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС № 49
от 28.04.1995 година/.
2. Общински съвет – Долна Митрополия определя следните условия
за участие в конкурса:
 Помещението да се използва за предоставяне на пощенски
услуги, в т.ч. като приемна и паричен салон за обслужване на граждани и
за получаване и обработване на пратки. Фоайето и коридора между
помещенията на етажа остават за общо ползване.
 Начална наемна цена в размер на 125,00 лв. /Сто двадесет и
пет лева/ без ДДС, определена съгласно чл.14 ал.8 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/.
3. Утвърждава критерий за оценка и класиране на конкурсните
предложения, на участниците в конкурса, както следва:
 Размер на предложена наемна цена – 100%.
4. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия въз основа на
настоящото решение да организира провеждането на конкурса и сключи
договор за срок от 5 /пет/ години със спечелилия участник.
По т. 32 Предложение за отдаване под наем на 2 бр. помещения,
разположени на третия етаж в Адм. сграда на Кметство Тръстеник за
предоставяне на далекосъобщителни услуги. Вносител: Кмет 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 2 бр. помещения, разположени на
третия етаж в Адм. сграда на Кметство Тръстеник за предоставяне на
далекосъобщителни услуги, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 308
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.14 ал.7 от Закона за общинската
собственост (ЗОС) и чл.15 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Долна Митрополия:
5. Дава съгласие да се открие процедура за отдаване под наем,
чрез публично оповестен конкурс на 2 бр. помещения с обща площ 29.15
кв.м., находящи се на третия етаж в югозападната част на
Административната сграда на Кметство гр.Тръстеник /съгласно
приложената схема/, разположена в УПИ І-570, 571 кв. 89 по плана на
гр.Тръстеник, област Плевен /АОС № 49 от 28.04.1995 година/.
6. Общински съвет – Долна Митрополия определя следните условия
за участие в конкурса:

Помещенията да се използват за предоставяне на
далекосъобщителни услуги, като участниците отговарят на изискванията
за обществен оператор по смисъла на Закона. Фоайето и коридора между
помещенията на етажа остават за общо ползване.

Начална наемна цена в размер на 59,47 лв. /Петдесет и
девет лева и 47 стотинки/ без ДДС, определена съгласно чл.14 ал.8 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/.
7. Утвърждава критерий за оценка и класиране на конкурсните
предложения, на участниците в конкурса, както следва:
 Размер на предложена наемна цена – 100%.
4. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия въз основа на
настоящото решение да организира провеждането на конкурса и сключи
договор за срок от 5 /пет/ години със спечелилия участник.
По т. 33 Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС в
Адм. сграда на Община Долна Митрополия, за поставяне на автомат за
кафе и топли напитки. Вносител: Кмет 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 – ПОС в Адм. сграда
на Община Долна Митрополия, за поставяне на автомат за кафе и топли
напитки, моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 309
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.14 ал.7 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, чл.15а от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във
връзка с чл.56 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински
съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, за срок от 5 /пет/ години,
чрез публичен търг с тайно наддаване, част от имот– публична общинска
собственост, за поставяне на 1 /един/ брой автомат за кафе и топли
напитки, съгласно схема одобрена от Главния архитект на Община Долна
Митрополия /неразделна част от настоящото решение/. Частта
представлява 1 /един/ кв.м., от I-ви етаж на Административната сграда на
Община Долна Митрополия /АОС № 6609/28.09.2010 г./, разположена в
УПИ ІІ-363, кв. 34 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ - 60,00 лв.
/Шестдесет лева/ без ДДС, съгласно Тарифа на базисните (начални)
наемни цени за отдаване под наем на общински имоти /Раздел ІІ, т.1.1.23 –
60,00 лв./кв.м./месец/.
3.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да
организира провеждането на търга и да сключи договор със спечелилия
участник.
По т. 34 Предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІІ
и УПИ ІV, кв. 3 по плана на с. Подем. Вносител: Кмет на Общината

П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІІ и УПИ ІV,
кв. 3 по плана на с. Подем, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 310
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15,
ал.3 от ЗУТ, чл.45, ал.2, т.“а“ от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –
Долна Митрополия:
1. Допуска изработване на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ І, УПИ ІІІ и
УПИ ІV, кв.3 по плана на с. Подем ;
2. Дава съгласие за промяна на регулационните граници на
посочените в т.1 поземлени имоти съгласно приложената скица-проект,
неразделна част от настоящото решение;
3. Упълномощава Кмета на общината въз основа на проекта за
изменение на действащия подробен устройствен план да подготви
Предварителен договор с РПК „Обединение“ за прехвърляне на
собственост по пазарни цени, който да внесе за утвърждаване от
Общинския съвет.
По т. 35 Предложение за предоставяне на средства на „Българска
асоциация по семейно планиране“ Плевен. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне на средства на „Българска асоциация по
семейно планиране“ Плевен, моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Снежанка Иванковска отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов отсъстват.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 311
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с постъпило
писмо с вх.№ 487/23.01.2017г. от „Българска асоциация по семейно
планиране“, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за подпомагане дейността на БАСП- Плевен през
2017г. със сумата 2500лв.
2. Средствата по т.1 да бъдат планирани и отчетени в местна дейност
898 „Други дейности по икономиката“, §43-01- Субсидии за нефинансови
предприятия за текуща дейност.
По т. 36 Питане. Вносител: Светла Илиева – председател на групата
общински съветници на БСП
П. Цоновска: На следващата редовна сесия на Общински съвет, ще
Ви предоставя писмен отговор.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

