ПРОТОКОЛ
№ 40
Днес, 28.09.2017г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе
редовно заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-н Андрейски – Заместник - Кмет на
Общината и кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 19 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Уважаеми дами и господа, предварително Ви бе раздаден проекта за
дневен ред. Предлагам да включим като последна т. 9 Питания.
Бих искал да връча на г-жа Светла Илиева – Председател на групата
общински съветници от ПП „БСП“, отговор на питане, отправено от на
22.08.2017 г.
Има ли други предложения? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “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 информация за касовото изпълнение
на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Долна
Митрополия за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по пълна бюджетна
класификация.
Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
2. Предложение за приемане на Проектобюджета в частта за местни
дейности за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 и 2020
г. на община Долна Митрополия.
Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
3. Предложение за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия.
Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
4. Предложение за функциониране и осигуряване на средства за
яслена група към ДГ „Незабравка“ с. Горна Митрополия.
Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината

5. Предложение за осигуряване на устойчивост по проект
№BG05M9OP001-2.002-0166-C001 „Подкрепа дейността на Звено за
предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна
среда в община Долна Митрополия“.
Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
6. Предложение за участие на община Долна Митрополия в
процедура за създаване и учредяване на сдружение Местна инициативна
група (МИРГ) Белене-Никопол-Гулянци-Долна Митрополия.
Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
7. Предложение за предоставяне мандат за гласуване на извънредно
заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК – Плевен на
02.10.2017 г.
Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
8. Предложение за учредяване на възмездно право на ползване върху
земеделска земя от Общински поземлен фонд в землището на гр.
Тръстеник
Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
9. Питане
Св. Телефонска – общински съветник
П. Петров: Уважаеми колеги, предстои да взимаме 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 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 425
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:
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”.

В Салона влиза общинският съветник Снежанка Иванковска.
По т. 1 Предложение за приемане на информация за касовото
изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на
община Долна Митрополия за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по
пълна бюджетна класификация. Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на
Общината
Ц. Андрейски: Подробен материал, придружен от много справки.
Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на информация за касовото изпълнение на
бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Долна
Митрополия за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по пълна бюджетна
класификация, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска,
Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Иван Русанов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 426
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл.54, ал.2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,
Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Приема информация за изпълнението на бюджета. на община
Долна Митрополия към 30.06.2017 г. по прихода и разхода по параграфи ,
функции и дейности както следва :
1.1. По прихода - приема отчет за изпълнението на бюджета към
30.06.2017 г., разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1,2,3.

1.2. По разхода - приема отчет за изпълнението на бюджета към
30.06.2016 г., разпределени по второстепенни разпоредители , параграфи,
функции и дейности, съгласно Приложения № 4,5,6,7 ,8 и 10.
2. Приема отчет за изпълнението на Средствата от Европейския съюз
на община Долна Митрополия към 30.06.2017 г., съгласно Приложения
№11,12,13,14,15.
3. Приема отчет за изпълнението на плана за капиталовите разходи
на община Долна Митрополия към 30.06.2017 г., съгласно Разчет за
финансиране на капиталовите разходи Приложение №9.
В Салона влиза общинският съветник Иван Русанов.
По т. 2 Предложение за приемане на Проектобюджета в частта за
местни дейности за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019
и 2020 г. на община Долна Митрополия. Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета
на Общината
Ц. Андрейски: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Проектобюджета в частта за местни
дейности за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 и 2020
г. на община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 427
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за
публичните финанси, чл.27, ал.2 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 и във връзка с писмо на Министерство на финансите БЮ № 4/
01.09.2017г., Общински съвет Долна Митрополия:
I. Приема Проектобюджета за 2018г. и актуализираните бюджетни
прогнози за 2019 и 2020г на община Долна Митрополия.
Приложение: Макет за актуализирана бюджетна прогноза за периода
2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности.
По т. 3 Предложение за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия. Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
Ц. Андрейски: Касае дарение от „Асет банк“ за читалището в гр.
Тръстеник. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация бюджета на община Долна Митрополия,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 428
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във
връзка с постъпило дарение по сметката на община Долна Митрополия от
„Интернешънъл Асет Банк“ АД гр. София, Общинския съвет Долна
Митрополия:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в частта му ”Неданъчни приходи ”, §45-01 – „Дарения,
помощи и други безвъзмездно получени суми“ със сумата 2 000 лв.
2.Увеличава разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 2 000 лв, както следва :
2.1. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Тръстеник със сумата 2 000 лв., както следва:

- държавна дейност дофинансирана с местни приходи 738 „
Читалища “, §45-00 – Субсидии за организации с нестопанска цел, със
сумата 2 000 лв.
По т. 4 Предложение за функциониране и осигуряване на средства за
яслена група към ДГ „Незабравка“ с. Горна Митрополия. Докл.:
Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
Ц. Андрейски: Разкриваме яслена група към ДГ „Незабравка“ с.
Горна Митрополия. Има 13 заявления от родители, при необходим брой –
8 заявления. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за функциониране и осигуряване на средства за яслена
група към ДГ „Незабравка“ с. Горна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 429
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.1 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет:
1. Дава съгласие да бъдат осигурени средства в размер на 7100лв. за
функционирането на яслена група в ДГ „Незабравка“ Г. Митрополия.
2. Със средствата по т.1 да бъде завишен бюджета на второстепенният
разпоредител с делегиран бюджет ДГ „Незабравка“ Г. Митрополия в
държавна дейност дофинансирана с местни приходи 431 „ Детски ясли,
детски кухни и яслени групи в ДГ“ както следва:
Параграф

431-Детски ясли, яслени
групидържавна
дейност дофинансирана
с местни п-ди/ лв.
01-01- Заплати на персонал по трудови
5730
правоотношения
02-08Обезщетение
с
характер
на
95

възнаграждения
05-51- Социални осигуровки
05-60- Здравноосигурителни вноски
05-80- Вноски ДЗПО
10-20- Разходи за външни услуги
10-91- Други разходи за СБКО
Всичко:

700
280
100
60
135
7100

3. Увеличението по т.1 и т.2 да бъде за сметка на намаление на
бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет Долна Митрополия,
както следва:
Параграф

01-02- Др. възнаграждения за
нещатен персонал нает
по
трудови
правоотношения
02-08- Обезщетение с характер на
възнаграждения
Всичко:

311-ДГ- държавна
дейност
дофинансирана с
местни п-ди/лв.

532- ПВЗОбщо
държавна дейност
дофинансирана с
местни п-ди/лв.
1000
1000

5100

1000

6100

5100

2000

7100

По т. 5 Предложение за осигуряване на устойчивост по проект
№BG05M9OP001-2.002-0166-C001 „Подкрепа дейността на Звено за
предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна
среда в община Долна Митрополия“. Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на
Общината
Ц. Андрейски: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението
за
осигуряване
на
устойчивост
по
проект
№BG05M9OP001-2.002-0166-C001 „Подкрепа дейността на Звено за
предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна
среда в община Долна Митрополия“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 430
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъде финансирана със собствени средства
дейността за подкрепа на Звено за предоставяне на интегрирана социална
услуга в общността и в домашна среда в община Долна Митрополия с цел
гарантиране на устойчивост на резултати по Договор № BG05M9OP0012.002-0166-С001, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
схема „Независим живот“.
1.1 Увеличава числеността на „Домашен социален патронаж и
трапезарии“ с две щатни бройки, заети в „Звено за услуги в домашна
среда“, считано от 01.10.2017 г.;
1.2 Необходимите средства за трудови възнаграждения и
осигурителни плащания да бъдат планирани за сметка на утвърдения
бюджет на второстепенния разпоредител с бюджет „Домашен социален
патронаж и трапезарии“.
По т. 6 Предложение за участие на община Долна Митрополия в
процедура за създаване и учредяване на сдружение Местна инициативна
група (МИРГ) Белене-Никопол-Гулянци-Долна Митрополия. Докл.:
Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
Ц. Андрейски: Имате предходни решения по този въпрос. Предстои
провеждането на учредително събрание и определянето на представител на
община Долна Митрополия.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за участие на община Долна Митрополия в процедура за
създаване и учредяване на сдружение Местна инициативна група (МИРГ)
Белене-Никопол-Гулянци-Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 431
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да бъде представлявана
в МИРГ Белене-Никопол-Гулянци-Долна Митрополия от г-н Цецо
Андрейски, заместник-кмет на Общината.
По т. 7 Предложение за предоставяне мандат за гласуване на
извънредно заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК –
Плевен на 02.10.2017 г. Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
Ц. Андрейски: Поредното извънредно заседание на асоциацията по
ВиК – Плевен. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне мандат за гласуване на извънредно
заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК – Плевен на
02.10.2017 г., моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 432
На основание чл. 21, ал. 2 и ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.
10в, ал.1, т.7 от Закона за водите и писмо от Асоциацията по В и К Плевен с вх. № 6525/14.09.2017 год., Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Упълномощава г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна
Митрополия, да представлява Община Долна Митрополия в заседанието
на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен на 02.10.2017 год.
като изразява становище и гласува по точките от представения дневен ред,
както следва:
По т. 1. „Приемане на решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по В и К на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен“
- гласува „за“.
По т. 2 „Други“- предоставя правото да изрази становище по
целесъобразност.
2. Упълномощава г–н Петър Петров – Председател на Общински
съвет – Долна Митрополия, при невъзможност за участие на г – жа Поля
Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия, да представлява Община

Долна Митрополия в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по
В и К – Плевен на 30.09.2016 г. с правомощията по т.1.
По т. 8 Предложение за учредяване на възмездно право на
ползване върху земеделска земя от Общински поземлен фонд в землището
на гр. Тръстеник. Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмета на Общината
Ц. Андрейски: Има заявен интерес за ползване на 8 дка земеделска
земя в землището на гр. Тръстеник за пчелин или по-точно
майкопроизводство.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване на възмездно право на ползване върху
земеделска земя от Общински поземлен фонд в землището на гр.
Тръстеник, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска,
Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 433
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.8, ал.9 и чл.39, ал.3 от
ЗОС, във връзка с чл.11 ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и чл. 60, ал. 2
от НРПУРОИ, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на ползване за срок
от 10 (десет) години, за устройване на постоянен пчелин върху площ от 8
дка (осем дка), представляваща част от ПИ № 000060, целия с обща площ
32,006 дка, НТП „изоставени трайни насаждения“, находящ се в
местността „Обърщина” по КВС на гр. Тръстеник (АОС № 6464/02.06.2010
год..), на Ивайло Ивайлов Иванов, живущ в с. Ореховица, ул.“Иван
Вазов“№51.
2. Определя цена на правото на ползване за описаната в т.1 площ в
размер на 320,00 лв. (триста и двадесет лева и нула стотинки) за година,
съгласно Тарифата за базисните (начални) наемни цени за отдаване под
наем на общински имоти.

3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да сключи
Договор за възмездно право на ползване на описания в т.1 имот.
4. Допълва и актуализира Раздел ІІ, буква „В” – „Имоти, върху които
Община Долна Митрополия има намерение да учреди вещни права от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2017 година”, със следния имот:
 ПИ №000060, с площ 32,006 дка, с НТП „изоставени трайни
насаждения“, находящ се в местността „Обърщина” по КВС на гр.
Тръстеник.
По т. 9 Питане
Св. Телефонска: Упълномощена съм от група жители на с. горна
Митрополия да поставя този въпрос. Хората се интересуват ще бъде ли
ремонтиран пътя – разстоянието от началото на с. Горна Митрополия при
влизане в с. Староселци до първата спирка и кога ще се случи това. Сега
при настъпващият зимен период придвижването там става много трудно и
сложно. Има условия и за ПТП-та. Тези жители, които поставиха въпроса
са изчислила, че ремонта на отсечката, която е широка 6 м. и дълга около
250 м. ще струва към 45 000лв.
П. Петров: Предполагам, че на следващата сесия ще получите
отговор.
Р. Илиевски: На изхода от с. Горна Митрополия към с. Староселци,
вдясно, виждам, че е променен начина на предназначение на пасище, мера
в размер на около 20 дка. Унищожен е тревостоя на това пасище и виждам,
че са изградени някакви надуваеми зърно складове. Не знам чия
собственост са те и кой ги стопанисва, но имаме ли ние разрешение,
защото това е публична общинска собственост за промяна
предназначението на терена и по какъв начин е дадено за стопанисване на
който и да е. Моля да проверите случая и на следващата сесия да
докладвате.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам
днешното заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

