ПРОТОКОЛ
№ 33
Днес, 31.05.2017г. 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.
Уважаеми колеги, съгласно Ваше Решение № 175 от 30 юни 2016 година,
Общински съвет – Долна Митрополия отбелязва датата 17 май - Ден за
възпоменание на българските жертви по време на османското владичество
с едноминутно мълчание на сесията през месец май. Моля да станем за
едноминутно мълчание в памет на жертвите.
Едноминутно мълчание.
Благодаря колеги!
Уважаеми дами и господа, предварително Ви бе раздаден проекта за
дневен ред, който включва 11 точки. Няма постъпили допълнителни
предложения.
Който е съгласен с 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 промяна в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Долна Митрополия, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г.
Докл.:П. Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за
организиране на почасово, съботно-неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга
по отглеждане на децата в община Долна
Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

3. Предложение за приемане на Програма за разделно събиране на
отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община
долна Митрополия за 2017-2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за поемане на дългосрочен дълг и сключване на
договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ“ ЕАД в изпълнение на Договор за БФП №
BG16М1ОР002-1.006-0004-С01 г., за проект Интегриран воден цикъл
Плевен – Долна Митрополия по ОП „Околна реда 2014 – 2020 г.“
(съфинансиране по проект)
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за поемане на дългосрочен дълг и сключване на
договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ“ ЕАД в изпълнение на Договор за БФП №
BG16М1ОР002-1.006-0004-С01 г., за проект Интегриран воден цикъл
Плевен – Долна Митрополия по ОП „Околна реда 2014 – 2020 г.“ (мостово
финансиране по проект)
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за финансиране на археологически разкопки на пътна
станция с кастел „Ад путеа“ край село Рибен през 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за
2017 г. на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за даване на съгласие за учредяване право на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
през имот общинска собственост и приемане на окончателен размер на
определените парични обезщетения за общински имоти за изграждане на
подземно ел.кабелно трасе за електрификация на поземлен имот /ПИ/
№057045, местност „Стопански двор“ по КВС на гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за продажба на УПИ ХІІІ, кв. 80 по плана на гр. Долна
Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за отпускане на персонална пенсия.
Докл. П. Петров – Председател на ОбС

11. Предложение за отпускане на персонални пенсии.
Докл. П. Петров – Председател на ОбС
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 № 357
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 промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Долна Митрополия, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г.
Вносител: П. Петров – Председател на ОбС
П. Петров: Колеги, предложението е пред Вас. Нямам какво да
добавя. Имате думата за становища!
Р. Илиевски: Уважаеми колеги, аз бих предложил на Вносителя да
оттегли предложението си, тъй като основанията, на които се предлага не
са пряко свързани с него. Това е формалната част на проблема. Основното
е, че с това предложение ние нарушаваме основни принципи на
демокрацията и основните принципи, на които е изградена българската
конституция и българското законодателство, а и европейското
законодателство. Това са принципите на разделение на властите, а ние в
момента, какво правим: по този начин ние се вкарваме в един безумен
според мен казус, натоварваме кмета на общината с функции, които не са
му присъщи от една страна, а от друга страна поставяме в подчинение,
поне по документооборота, който тече на общинските съветници, които
нямат нищо общо с общинската администрация. Това е съвсем друга част
от властта в общината, това е орган на местно самоуправление.
Правомощията на общинските съветници са разписани в ЗМСМА и не

може част от общинските съветници или една част от тях да се третират по
един казус при командировъчни, друга част по друг. На председателя на
Общинският съвет ние утвърждаваме командировъчните и по същият
начин трябва да се утвърждават командировъчните на всеки един
общински съветник. Аз знам, какъв ще е аргумента – че ние нямаме
бюджет. Напротив. Бюджета се казва общински. Общинският съвет няма
бюджет, но той комуникира и има средства за издръжка на Общинският
съвет в общинския бюджет и от там могат да се дебитират толкова
средства, колкото ние гласуваме за командировъчни. Командировките
могат да стават със заповед на Председателя, но да се утвърждават от
Общинския съвет. Това е закона. Всичко друго е…влизаме в казуса на
конфликт на интереси. Това са моите съображения и аз ще гласувам
против това предложение.
П. Петров: Колеги, аз благодаря на г-н Илиевски за мнението и в
отговор искам да изчета няколко нормативни акта. В Наредбата за
командировките в страната темата за общинските съветници не е
засегната. Разпоредби има в Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, но принципа е общ така или иначе. Ще изчета
само чл. 6, ал.1. „Заповедите за командировки или специализации в
чужбина на ръководителите на ведомства и предприятия се издават,
както следва:
1. за министрите, органите по чл.9, ал.4 от Закона за
администрацията, заместник-министрите, областните управители и
лицата, които се назначават със заповед на министър-председателя – от
министър-председателя или от упълномощено от него длъжностно лице;
в случаите, когато органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за
администрацията не са назначени от министър-председателя, заповедта
се издава от съответния министър;
2. за кметовете на общини, кметовете на райони и кметовете на
кметства – от председателя на общинския съвет; за председателите и
заместник-председателите на общинските съвети, за общинските
съветници и за кметските наместници – от кмета на общината.“
Ще дам и само една практика на най-голямата община в България –
Столична община. В техният Правилник за организацията и дейността на
общински съвет пише:
„Чл. 29. (1) Общинските съветници могат да бъдат командировани
в страната и чужбина, с тяхно съгласие, във връзка с изпълнението на
техните функции, от кмета на Столична община.“
Нямам, какво повече да добавя. Това са моите аргументи и всеки има
право да гласува, както желае.
П. Цоновска: Аз се извинявам, че се намесвам, но не разбрах казуса!
Определено в законодателството пише кой, кога, как и, по какъв ред се
командирова. Командироването и разрешаването на командировъчната

заповед е едно, а утвърждаването от Общински съвет е второ. Вие
утвърждавате и моите командировки, а не само на Председателя на ОбС.
Практиката е същата – ако някой от Вас бъде командирован, същото ще
мине за утвърждаване през Общински съвет. Аз не виждам има ли изобщо
казус – реда за командироване е определен в законодателството, а
утвърждаването на командироването става от Общински съвет.
П. Петров: Има ли други мнения? Няма! Има направено
предложение от г-н Илиевски за оттегляне на предложението. Който е
съгласен, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 3, “Против”– 14, “Въздържали се” – 0
Предложението не се приема!
П. Петров: Колеги гласуваме основното предложение! Който е
съгласен да приемем предложението за промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Долна Митрополия,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2015-2019 г., моля да гласува
Гласували 17 съветника: “За” – 14, “Против”– 3, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 358
На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 34, ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Долна
Митрополия:
Добавя:
1. Към чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински
съвет
Долна
Митрополия,
неговите
комисии
и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г.
- т. 7 Да бъде командирован от Кмета на община Долна Митрополия
по предложение на Председателя на Общински съвет. Разноските по
командироването на общински съветник да бъдат за сметка на общинския
бюджет.
По т. 2 Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за
организиране на почасово, съботно-неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Долна
Митрополия. Вносител: Кмет на Общината.
П. Цоновска: Длъжни сме нашите наредби да бъдат приведени към
националното законодателство. Става въпрос за почасови и сезонни услуги
в нашите детски градини. Нямаше го като регламент, въпреки че

директорите на детските градини винаги са се съобразявали основно с
работещите родители, организирали са сборни групи и т.н. Това вече е в
официална наредба на общината, която е качена по общия ред.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Наредба за условията и реда за организиране на почасово, съботнонеделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в община Долна Митрополия, 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 № 359
На основание чл. 21, ал.1, т. 23, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 68, ал.1 от, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Наредба за условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в община Долна Митрополия.
По т. 3 Предложение за приемане на Програма за разделно събиране
на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община
Долна Митрополия за 2017-2019 г. Вносител: Кмет на Общината.
Поля Цоновска излиза от залата!
Г. Йончев – зам.кмет на общината: Тази програма е част от
приетата Програма за управление на отпадъците. Изготвена е от ЕКОПАК,
като до момента такива малки общини като нашата не бяха атрактивни за
едни такива компании. Ние няколко години по ред правим срещи, писали
сме писма, но те ни отказваха подобна услуга. От миналата година
фирмата се отзова на нашата покана, решиха да разчупят модела си и се
обърнаха и към по-малките общини. Искам да подчертая, че разделното
събиране се организира изцяло от фирмата и е за тяхна сметка.
Програмата, която ни предлагат включва три населени места. Причината е,
че тези три населени места са почти половината население на общината,
отделно логистиката трябва да се осигури и с цел намаляване на разходите
по извозването се търсят близки или съседни насели места. Поради тази
причина искат да започнат засега само с тези три места и имаме уверение
от фирмата, че ако има добър резултат ще разширяват кръга на тяхната
дейност и в другите населени места. Тази програма задължително трябва
да мине за приемане през Общински съвет съгласно Закона за управление
на отпадъците, като след приемането й ние трябва да предоставим точките,
където ще бъдат разположени контейнерите. За гр. Тръстеник ще бъдат 12
точки, за Долна Митрополия – 9 точки и за с. Горна Митрополия – 5 точки.
Поля Цоновска влиза в залата!

П. Петров: Колеги, имате думата за становища!
Р. Илиевски: Ние приемаме общинска програма, а тя обхваща едва
33-35 % от населението на Общината или много по-малък % от
територията на общината. В такъв случай това не е общинска програма. Да
я запишем програма за разделно събиране в три населени места. Така
поставено ни предложението поставя в определена форма на
дискриминация останалата част от населението в общината. Там са малко
по-аборигени и то не се занимава с такъв вид дейност, а задачата и
европейската директива е да се обхване цялото население и да се търси
решение на проблема. Ние не правим програма за ЕКОПАК или
ЕКОБУЛПАК, а за населението на цялата община, затова предлагам наймалкото програмата да бъде отворена и за останалите населени места. Ако
трябва в другите места около обектите, които генерират такъв вид
отпадъци да се поставят по един два контейнера в но програмата трябва да
бъде за цялото население, а не само за част от него.
П. Цоновска: Аз внимателно Ви слушам и излиза, че осем години от
колегите преди мен е предприета сериозна дискриминация. Тогава имаше
контейнери само в Долна Митрополия и Тръстеник. Тогава не сте ли
забелязал, че има дискриминация към останалото население? Никога не
сме спирали да се интересуваме от разделното събиране в тази община.
Лично съм разговаряла с ЕКОПАК няколко пъти, а и имаме поредица от
писма няколко години подред. Както виждате разширяваме кръга – от две
населени места, стават – три. Чисто икономически е избрано с. Горна
Митрополия от самата фирма. Контейнерите няма да бъдат извозвани от
нас, както каза г-н Йончев, това си е за сметка на ЕКОПАК. Горна
Митрополия е най-близкото място до централното селище. Тези три
селища обхващат близо 50 % от населението на общината, а не 35 % както
Вие се изразихте. Ние няма да спрем дотук и предвиждаме различни
дейности. Освен контейнерите, които вече са налични в регионално депо
Плевен, ще бъдат раздадени цветни чували, особено за пластмаса, която е
трудно разградима и ще бъдат извозвани тези чували за наша сметка. По
никакъв начин не приемам аргумента, че се дискриминира останалото
население, извън трите населени места.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на Програма за разделно събиране на
отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община
Долна Митрополия за 2017-2019 г., моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 16, “Против”– 0, “Въздържали се” – 1
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 360

На основание чл. 21, ал.1, т. 12, и ал.2 от ЗМСМА, чл. 19, ал.3, т.6 и
т.7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 27, ал.2 от Наредба за
опаковки и отпадъците за опаковки, Общински съвет Долна Митрополия:
Утвърждава Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки
в цветни контейнери на територията на община Долна Митрополия за
2017-2019 год. към Договор № РД-12-10 от 23.01.2017 г.
По т. 4 Предложение за поемане на дългосрочен дълг и сключване на
договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ“ ЕАД в изпълнение на Договор за БФП №
BG16М1ОР002-1.006-0004-С01 г., за проект Интегриран воден цикъл
Плевен – Долна Митрополия по ОП „Околна реда 2014 – 2020 г.“
(съфинансиране по проект). Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Знаете, че вече е взето решение относно процентното
участие на общината и начина на финансиране. Единствената институция,
която може да отпусне такъв дългосрочен заем е Фонд – ФЛАГ. Добре е
обяснено в Закона за общинския дълг. Там е посочено, че две институции
могат да опускат такива дългосрочни кредити и не се счита като процент
от общия бюджет на общината за разлика от търговски банки и други
институции. Тази и следващата точка от дневния ред кореспондират една с
друга. Едната се отнася за нашето собствено участие, а другата за т.нар.
плащания по време на изпълнението на проекта. Обърнете внимание, че
става въпрос за собствени средства, т.е. субсидията, която пристига към
общината е такава каквато е. Дългът ще бъде изплащан от собствените
приходи на общината.
Зл. Тодоров: Благодаря на администрацията за положените усилия
за осъществяването на този проект. На всички ни е ясно, че трябва да стане
със заем, няма друг начин. Не се уточни обаче кои плащания ще бъдат
ограничени или спрени, за да можем да покрием дълга, тъй като
общинския бюджет от години е почти един и същ. Въпроса ми е откъде ще
дойдат тази допълнителни приходи, за да можем да погасяваме този дълг и
какво ще стане, ако се влоши икономическата обстановка в страната.
П. Цоновска: Не можем да прогнозираме за такъв период напред.
Нека да разделим субсидията, която получаваме от държавата и
собствените ни приходи. Към момента имаме такава възможност.
Държавата досега не е оставила никоя община в бедствена ситуация, така
че, ако настъпи момент, в който да бъдем затруднени в изплащането на
кредита, мисля че ще получим подкрепата на държавата. Ще ви
уведомяваме ежемесечно за етапите на развитие на проекта. При внасянето
на предложение относно наем или продажба на общински имот, ще бъде
посочвано когато приходите от конкретното отдаване или продажба отиват
за погасяването на дълга и т.н.

Л. Евтимов: Можете ли да кажете в момента колко пари се дават за
ремонт на старата водопреносна система в общината?
П. Цоновска: Общината влага средства само в проекти. Ние не
плащаме за ремонт на старата водопреносна мрежа, но възстановяваме
техните ровове, които остават след тях. Мрежата е в ужасно състояние
навсякъде.
Сл. Първанов: Мисля, че едва ли има в тази зала човек, който да се
съмнява, че този проект трябва да се реализира. Едва ли има човек, който
да мисли, че общината има възможност без този дълг, да генерира средства
за участието си в проекта. Общината работи по правила и по закони.
Всички останали схеми ще пораждат съмнения и недоверие в бъдещата
работа на общината. Вярно е, че има риск, но тези проекти трябва да се
реализират. Гласуваме огромно доверие на ръководството на общината и
мисля, че всички трябва да подкрепим предложенията.
Р. Илиевски: Отдавна жадувани проекти са на път да се случат.
Ползите за общината са ясни - подобряване качеството на живот и т.н.
Никой не е против това, а точно обратното, но подхода по който се тръгва,
за да се случат нещата, събужда много въпросителни. Разбира се, че риск
има, но той трябва да бъде премерен и регулиран. Слушах внимателно
Кмета на общината когато много образно пресъздаде картината в годините
напред как ще се случва проекта, но това няма да е под нашия контрол.
Когато през 2020 г. спре финансирането от еврофондовете и субсидиите от
републиканския бюджет ще намаляват, ще бъдат редуцирани и
ограничени. Общината изцяло ще разчита на местните приходи и който
успее да събуди и раздвижи местните приходи, той ще оцелява. От
крещяща необходимост и в демографски, и в икономически план е
преструктурирането на модела на местно самоуправление в държавата.
Обезпокоен съм, че следващите структури на местната власт на
територията на община Долна Митрополия, т.е. Общински съвет, кметове
и т.н., ще бъдат с „вързани ръце“. Не съм против проекта, а съм притеснен
за начина на финансиране.
П. Цоновска: Вие казахте, че сте ме слушали внимателно, но аз не
останах с такова убеждение. Изрично подчертах, че общината има
намерение да си изплаща дълга. Оттук нататък каквото и да се случи в
общината като наеми, като инвеститори, като продажби – Вие ще го
знаете, то ще става с Вашето съгласие. Подчертах, че няма да бъдат
лишени другите населени места. Не разбрах обаче, Вие какво предлагате?
М. Траянов: На всички ни е ясно какви трябва да правим, ако няма
конкретни предложения, предлагам да прекратим дебатите и да преминем
към гласуване.
П. Петров: Има ли конкретни предложения? Няма. Има
предложение за прекратяване на дебатите. Който е съгласен, моля да
гласува:

Гласували 16 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П.Петров: Гласуваме т. 4 и след това т. 5, тъй като дебатите
обхванаха и двете точки.
Който е съгласен да приемем предложението за поемане на
дългосрочен дълг и сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД в изпълнение на
Договор за БФП № BG16М1ОР002-1.006-0004-С01 г., за проект
Интегриран воден цикъл Плвен – Долна Митрополия по ОП „Околна реда
2014 – 2020 г.“ (съфинансиране по проект), моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев,
Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил
Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Злати Тодоров, Светла Телефонска, Радослав
Илиевски
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Александър Иванов, Иван Герашки и Мартин
Аспарухов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 361
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и
чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на
Кмета на Община Долна Митрополия относно поемане на дълг, направено
по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет Долна
Митрополия
РЕШИ:
1. Община Долна Митрополия да сключи договор за кредит с „Фонд за
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата
на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на
проект: „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия ",
финансиран по Оперативна Програма „Околна Среда 2014-2020г.",,
приоритетна ос 1 „ Води“, Процедура за подбор на проекти №
BG16M1OP002-1.006 „ Изпълнение на ранни ВиК проекти“, при следните
основни параметри:







Максимален размер на дълга – 4 941 408,63 (четири милиона
деветстотин четиридесет и една хиляди четиристотин и осем лв. и 63
ст.);
Валута на дълга - лева
Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване:

Срок на погасяване - до 180 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни
средства.




Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083 %,
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и
бъдещи приходи на община Долна
Митрополия, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за
публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Долна
Митрополия по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи
по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Долна Митрополия
да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ
ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.
По т.5 Предложение за поемане на дългосрочен дълг и сключване на
договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ“ ЕАД в изпълнение на Договор за БФП №
BG16М1ОР002-1.006-0004-С01 г., за проект Интегриран воден цикъл
Плевен – Долна Митрополия по ОП „Околна реда 2014 – 2020 г.“ (мостово
финансиране по проект). Вносител: Кмета на общината
П. Петров: Който е съгласен да приемем предложение за поемане на
дългосрочен дълг и сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД в изпълнение на

Договор за БФП № BG16М1ОР002-1.006-0004-С01 г., за проект
Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия по ОП „Околна реда
2014 – 2020 г.“ (мостово финансиране по проект), моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев,
Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил
Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Злати Тодоров, Светла Телефонска, Радослав
Илиевски
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Александър Иванов, Иван Герашки и Мартин
Аспарухов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 362
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и
чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на
Кмета на Община Долна Митрополия относно поемане на дълг, направено
по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет Долна
Митрополия
РЕШИ:
1.Община Долна Митрополия да сключи договор за кредит с „Фонд
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията
на проект: „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия ",
финансиран по Оперативна Програма „Околна Среда 2014-2020г.",,
приоритетна ос 1 „ Води“, Процедура за подбор на проекти №
BG16M1OP002-1.006 „ Изпълнение на ранни ВиК проекти“, при следните
основни параметри:





Максимален размер на дълга – 5 058 591.37 ( пет милиона петдесет
и осем хиляди петстотин деветдесет и един лев и 37 ст.);
Валута на дълга - лева
Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване:

Срок на погасяване - до 36 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-1.006-0004-C01
и/ или от собствени бюджетни
средства.




Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083 %,
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху вземанията на Община Долна
Митрополия, с изключение на авансовото плащане, по Договор за
безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-1.006-0004-C01, сключен с
Управляващия орган на
Оперативна програма „Околна среда“,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община
Долна Митрополия, по която постъпват средствата по проект :
„Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия ", по Договор за
безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-1.006-0004-C01,
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Долна
Митрополия, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за
публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Долна
Митрополия по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи
по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Долна Митрополия
да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ
ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.

По т. 6 Предложение за финансиране на археологически разкопки на
пътна станция с кастел „Ад путеа“ край село Рибен през 2017 г. Вносител:
Кмет на Общината
П. Цоновска: Пета поредна година се прави. Отново ученици ще
бъдат ангажирани. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за финансиране на археологически разкопки на пътна
станция с кастел „Ад путеа“ край село Рибен 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 Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Александър Иванов, Иван Герашки и Мартин
Аспарухов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 363
На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 4 от ЗКН,
обнародван в Държавен вестник бр. 54 от 2011 г. и в изпълнение на т. 9 от
Решение №296, Протокол 27/30.01.2017 г., Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие община Долна Митрополия, в качеството си на
Възложител на археологически разкопки на обект „Пътна станция с кастел
Ад Путеа” да отпусне сумата от 28 924,27 лв., необходима за
продължаване на археологическите разкопки, съгласно изготвена План –
Сметка за редовни разкопки на археологически обект „Кастел към пътна
станция „Ад Путеа“ край село Рибен, община Долна Митрополия, област
Плевен сезон 2017 г.
По т. 7 Предложение за актуализиране плана на капиталовите
разходи за 2017 г. на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на
Общината

П. Цоновска: Знаете, че от 07.04.2017 г. има заповед на Министъра
на вътрешните работи за създаване на Районна служба за пожарна
безопасност на територията на община Долна Митрополия. Ремонта
възлиза на 57 350 лв. Сумата е от фонд „Резерв“.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем актуализиране плана на капиталовите разходи за 2017 г. на
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Александър Иванов, Иван Герашки и Мартин
Аспарухов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 364
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Увеличава плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2017г. в частта финансирана със собствени бюджетни
средства със сумата 57 350 лв., както следва:
№
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2. Средствата по т.1 да бъдат за сметка на намалението на местна
дейност „Резерв“, §97-00 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
капиталови разходи на общината.
По т. 8 Предложение за даване на съгласие за учредяване право на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
през имот общинска собственост и приемане на окончателен размер на
определените парични обезщетения за общински имоти за изграждане на
подземно ел.кабелно трасе за електрификация на поземлен имот /ПИ/
№057045, местност „Стопански двор“ по КВС на гр. Долна Митрополия.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Подземно кабелно трасе, което минава през наша
територия и е необходимо разрешение.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за даване на съгласие за учредяване право на отклонения
от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот
общинска собственост и приемане на окончателен размер на определените
парични обезщетения за общински имоти за изграждане на подземно
ел.кабелно трасе за електрификация на поземлен имот /ПИ/ №057045,
местност „Стопански двор“ по КВС на 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 Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Александър Иванов, Иван Герашки и Мартин
Аспарухов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 365
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА , 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 на „Митра 1212“ ЕООД, гр.Плевен, с
управител Таня Христова Асенова право на прокарване и необходимите
сервитути за преминаване на подземно ел.кабелно трасе за
електрификация на поземлен имот /ПИ/ №057045, местност «Стопански

двор» по КВС на град Долна Митрополия през поземлени имоти –
общинска собственост в землището на град Долна Митрополия, както
следва:
 Поземлен имот № 057067, с начин на трайно ползване
„Местен път“, общинска публична собственост, находящ се над поземлен
имот № 057042, м. „Стопански двор“ по КВС на гр.Долна Митрополия, с
дължина на трасето до включването му в ел.мерното табло 15 м.л. и
сервитутна площ 31,50 кв.м. ;
 Поземлен имот № 057067, с начин на трайно ползване
„Местен път“, общинска публична собственост, находящ се между парцел
№057039 и № 057065, м. „Стопански двор“ по КВС на гр.Долна
Митрополия, с дължина на трасето 4 м.л. и сервитутна площ 8,40 кв.м.
2. Приема определените от назначената със заповед № РД-0911/16.01.2017 г. комисия и отразени в констативен протокол от 11.05.2017
г., /неразделна част от настоящето решение/ дължими обезщетения за
прокарване на подземно ел.кабелно трасе през поземлените имоти описани
в т.1 от настоящето решение в размер на 490лв. / четиристотин и
деветдесет 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 поземлен имот № 057067,
с начин на трайно ползване „Местен път“ по КВС на гр.Долна
Митрополия - собственост на община Долна Митрополия.
По т. 9 Предложение за продажба на УПИ ХІІІ, кв. 80 по плана на
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 продажба на УПИ ХІІІ, кв. 80 по плана на 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 Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Александър Иванов, Иван Герашки и Мартин
Аспарухов отсъстват от заседанието.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 366
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 във връзка с
чл.41, ал.2 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, с площ 800 кв.м.,
съставляващо УПИ ХІІІ в кв.80 по плана на гр.Долна Митрополия, област
Плевен / АОС № 8889 от 19.05.2017 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 5900.00 лв. /пет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, сума
облагаема с ДДС, съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 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.
4. Допълва Раздел II, буква “Б“ /Имущество /движимо и
недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде/ от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2017 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 800
кв.м., представляващ УПИ ХІІІ в кв.80, по плана на гр.Долна Митрополия,
област Плевен.
По т. 10 Предложение за отпускане на персонална пенсия. Вносител:
Председател на ОбС
П. Петров: Пълният комплект документи е пред Вас. Няма какво да
добавя.
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за отпускане на персонална пенсия на Магбер Бисерова Михайлова, 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 № 367
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 4,
т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет
Долна Митрополия:
Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл.
92 от КСО на Магбер Бисерова Михайлова – наследник на Бисер Илиев
Михайлов, починал на 29.06.2016 г.
По т. 11 Предложение за отпускане на персонални пенсии. Вносител:
Председател на ОбС
П. Петров: Идентично с предходното предложение, но тук става
въпрос за три деца.
Има ли становища. Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отпускане на персонални пенсии, 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 № 368
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 4,
т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет
Долна Митрополия:
Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.
92 от КСО на Ана-Мария Красимирова Драголова, Цветелина Найденова
Костова и Теодора Найденова Костова, наследници на Красимира
Величкова Драголова, починала на 14.05.2016 г.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

