ПРОТОКОЛ
№ 53
Днес, 30.08.2018 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе редовно
заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-н Цецо Андрейски – Зам.-Кмет на Общината и
кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 18 общински съветника. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Предварително Ви бе раздаден проекта за дневен ред. В комисиите беше
разгледано допълнително внесеното Предложение за разрешение за формиране на
паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Горна
Митрополия. Предлагам да това предложение да бъде т. 21 от Дневния ред. Има ли
въпроси? Няма. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “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 31.12.2018 г.
Докл.: П.Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за приемане на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Долна Митрополия“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на извънредно заседание
на Общото събрание на Асоциацията на В и К- Плевен на 10.09.2018 г.
Докл.:Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на Общината
4. Предложение за одобряване разходите за командировка на Кмета на Община
Долна Митрополия и Председателя на Общински съвет за второто тримесечие на 2018
г.
Докл.:Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на Общината
5. Предложение за приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и
сметките за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия за периода
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по пълна бюджетна класификация.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за приемане на отчета за извършените разходи за сметосъбиране,
сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и чистота на териториите за
обществено ползване и постъпилите приходи от Такса битови отпадъци в Община
Долна Митрополия към 31.12.2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

7. Предложение за приемане на информация за касовото изпълнение на бюджета и
сметките за средства от Европейския съюз на Община Долна Митрополия към
30.06.2018 г. по пълна бюджетна класификация.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за приемане на информация за актуализирано разпределение на
плана на разходите по бюджета на Община Долна Митрополия, включително по
бюджетите на второстепенните разпоредители към 30.06.2018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2018 г. на
Община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за актуализация бюджета на Общината.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за увеличаване плана на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет кметство Горна Митрополия и актуализиране плана на
капиталовите разходи на Общината.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от 10
ученици в ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за предоставяне на училищен автобус за нуждите на СУ „Васил
Априлов“ гр. Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14. Предложение за даване на разрешение Община Долна Митрополия, ЕИК
000413725, да обезпечи като поръчител вземането от „Банка ДСК“ ЕАД по кредитна
линия за финансиране на одобрени допустими текущи разходи от ДФЗ на Сдружение
„Мастна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, ползването на
кредит в размер на 100 000лв.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15. Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Заповед №РД09-730 от
10.08.2018 г. по подмярка 19.4 на мярка 19 на Зам.-Министъра на Земеделието, храните
и горите – Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., Споразумение
№РД50-26/05.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие, по подмярка 19.2 на мярка 19, сключено между Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и Министерство на
земеделието, храните и горите.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
16. Предложение за изработване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план на обект „Кабел НН за външно ел. захранване за базова Станция

№3707 „Теленор България“ ЕАД, ПИ 02227.76.22. с. Байкал, община Долна
Митрополия“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
17. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински
имот в с. Подем.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
18. Предложение за промяна в Решение №520, прието с Протокол №48/29.03.2018
г. за изграждане на Мемориал на руските гренадири, загинали за българската свобода
през 1877 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
19. Предложение за продажба на недвижим имот в с. Подем.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
20. Предложение за продажба на недвижим имот в с. Славовица.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
21. Предложение за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от 10
ученици в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Горна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
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 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 564
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”.
По т. 1 Предложение за приемане на Календарен план за дейността на
Общински съвет – Долна Митрополия до 31.12.2018 г. Докл.: Председател на ОбС
П. Петров: Няма какво да добавя. Има ли въпроси, допълнения? Няма. Който е
съгласен да приемем Календарен план за дейността на Общински съвет – Долна
Митрополия до 31.12.2018 г., моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 565
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
31.12.2018 г.
По т. 2 Предложение за приемане на „Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Долна Митрополия“. Докл.: Ц.Андрейски - Зам–Кмет на
Общината
Ц. Андрейски: Изменението е продиктувано от промяна в нормативната уредба,
която урежда предучилищно и училищното възпитание. Размера на таксите не се
променя. Налагаме една такса за почасово задължително предучилищно възпитание в
размер на 0,40 лв. при желание то родителите.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Долна Митрополия“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 566
На основание гореизложеното и съгласно чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 9 от Закона за местните
данъци и такси, Общинския съвет – Долна Митрополия:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Долна Митрополия както следва:
§ 1. Чл. 22, ал. 1 от Раздел ІІІ се изменя по следния начин:
Чл. 22, ал. 1. Родителите на децата посещаващи общинските детски градини
заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния
бюджет, а именно:
- За детски заведения с една група и филиали на детски 1,10 лв. на ден;
заведения, където групата е единствена за населеното
място
-

За детски заведения с две и повече групи

1,30 лв. на ден;

-

За детски заведения с яслена група

1,50 лв. на ден;

-

За полудневни детски заведения/полудневни групи

0,55 лв. на ден.

-

За ползване на общинска детска градина при почасова
организация за децата във възрастова група 2 – 4 години
не се заплаща такса

Задължителна
дневна такса – няма.
При желание на
родителите детето да
приема
подкрепителна
закуска, се заплаща
по 0.40 лв. на
присъствен ден.

§ 2. Чл. 22, ал. 2 от Раздел ІІІ се изменя по следния начин:
Чл. 22, ал. 2. На децата в задължително предучилищно образование в
общинските детски градини, родителите заплащат такси за дейностите по хранене,
извън финансираното от държавата, както следва:
- В детски заведения с една група и филиали на детски заведения, където групата
е единствена за населеното място – 0,85 лв. на ден;
- В детски заведения с две и повече групи - 1,00 лв. на ден;
- В детски заведения с яслена група - 1,15 лв. на ден;
- За ползване на общинска детска градина при почасова организация на
задължителното предучилищното образование, задължителна дневна такса няма.
Начисляват се по 0.40 лв. при желание на родителите детето да приема подкрепителна
закуска на присъствен ден. При наличие на средства от държавния бюджет за
подпомагане на храненето на децата в задължително предучилищно образование и на
учениците от I до IV клас в държавните и в общинските детски градини,
подкрепителната закуска не се заплаща.
Настоящата промяна влиза в сила от 15.09.2018 г.
По т. 3 Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията на В и К- Плевен на 10.09.2018 г.
Докл.:Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Поредно извънредно заседание на Асоциацията. Няма какво да
добавя.
Р.Илиевски: По т. 3, нашият представител, който и да е той – дали Кмета на
общината или Председателя на ОбС, да отстояват позицията за категорично включване
в инвестиционния програма на оператора ВиК – подмяна на водопроводната мрежа на
с. Ставерци. Аргументирах се вчера, ако трябва и тук ще го направя, но на ден се
отстраняват по 5-6 аварии и селото е заприличало на „лунен пейзаж“ и същевременно
безводие за хората.

П. Петров: Вчера на комисиите постигнахме консенсус и напълно подкрепяме
г-н Илиевски в неговото искане.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Гласуваме предложението на г-н
Илиевски за добавка към инвестиционния план на В и К- Плевен – да бъде включена
подмяна на водопроводната мрежа на с. Ставерци. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П. Петров: Гласуваме основното предложение, с направеното допълнение.
Който е съгласен да приемем предложението за предоставяне на мандат за гласуване на
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията на В и К- Плевен на
10.09.2018 г., моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 567
На основание чл. 21, ал. 2 и ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10в, ал.1, т.7,
чл.198е, ал.3 от Закона за водите и писмо на Асоциацията по В и К - Плевен с
вх.№5291/07.08.2018 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 10.09.2018 год. като изразява становище и гласува
по точките от представения дневен ред, както следва:
По т.1. „Разглеждане и одобрение на Допълнително споразумение към Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за присъединяване на
Община Кнежа към Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен“ – гласува „за“.
По т.2. „Разглеждане и съгласуване на „Бизнес план 2017 – 2021 год.“ на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен“ – гласува „за“ /Да изрази становище
за включване в „Бизнес план 2017-2021 год. подмяна на водопроводната мрежа на с.
Ставерци./
По т.3 „Регулярна работна среща между Асоциация по В и К – Плевен и
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен“ – предоставя правото да изразява
становище по законосъобразност и целесъобразност.
По т. 4 „Други“ - предоставя правото да изразява становище по
законосъобразност и 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 10.09.2018 год. с правомощията
по т.1.
Приложение: 1. Писма на Председателя на Асоциацията по В и К – Плевен.
По т. 4 Предложение за одобряване разходите за командировка на Кмета на
Община Долна Митрополия и Председателя на Общински съвет за второто тримесечие
на 2018 г. Докл.:Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на Общината

Ц. Андрейски: Предложението е пред Вас, няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Долна
Митрополия и Председателя на Общински съвет за второто тримесечие на 2018 г., моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 568
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал.4 от Наредба за командировките
в страната, Общински съвет Долна Митрополия:
Одобрява разходите за командировка на Кмет на община Долна Митрополия и
Председателя на Общински съвет гр. Долна Митрополия за 2018 г. както следва:
І. За второ тримесечие:
Петър Валентинов Петров – Председател на Общински съвет Долна
Митрополия, в размер на 140, 00 лв.
По т. 5 Предложение за приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и
сметките за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия за периода
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по пълна бюджетна класификация. Докл.: Ц. Андрейски–
Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Отчета е пред Вас. На комисиите беше разгледан Одита от
Сметна палата. Беше извършена проверка от тях, без забележки. Отчета е заверен.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за
средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия за периода 01.01.2017 г.
до 31.12.2017 г. по пълна бюджетна класификация, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 569
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1и ал.5
от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет
Долна Митрополия:
1.Приема отчет за изпълнението на бюджета. на община Долна Митрополия в
едно с одитен доклад за извършен финансов одит на Сметна палата към 31.12.2017 г. по
прихода и разхода по параграфи , дейности и функции както следва :
1.1. По прихода - приема отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г.,
разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1,2,3.
1.2. По разхода - приема отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г.,
разпределени по второстепенни разпоредители , параграфи, функции и дейности,
съгласно Приложения № 4,5,6,7 ,8 и 10.
2. Приема отчет за изпълнението на сметките за Средствата от Европейския
съюз на община Долна Митрополия за 2017 г., съгласно Приложения
№11,12,13,14,15,16,17.
3. Приема отчет за изпълнението на плана за капиталовите разходи на община
Долна Митрополия към 31.12.2017 г., съгласно Приложение №9.
4. Приема отчет за състоянието на общинския дълг.
Общинският съветник Александър Иванов влиза в Салона на Общината.
По т. 6 Предложение за приемане на отчета за извършените разходи за
сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и чистота на
териториите за обществено ползване и постъпилите приходи от Такса битови отпадъци
в Община Долна Митрополия към 31.12.2017 г. Докл.: Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на
Общината
Ц. Андрейски: Отчета за такса битови отпадъци за предходната година.
Подробно описано е, няма какво да добавя.
Р.Илиевски: Отчета го приемаме, но вчера стана коментар, отново в комисиите,
че услугата търпи по-близък контрол. Има положителен опит в тази посока – кмета на
с. Ставерци, който стриктно съблюдава дали е извършено това, което е отразено в
съответните документи. Една забележка имам към оператора, извършващ услугата.
Големите контейнери, които са пред търговските обекти, когато са препълнени и около
тях има боклуци, се вдигат от оператора, а боклуците около тях остават. Натоварват се
кметовете да премахнат тези отпадъци отново в контейнерите, което според мен е
излишно. Апелирам за по-строг контрол от страна на кметовете към извършваната
услуга и нека извършващите сметосъбирането си свършат съвестно работата и вдигат и
боклуците наоколо.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на отчета за извършените разходи за сметосъбиране,
сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и чистота на териториите за
обществено ползване и постъпилите приходи от Такса битови отпадъци в Община
Долна Митрополия към 31.12.2017 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,

Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 570
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА , във връзка с чл. 100, ал.1 и чл. 140,
ал.1 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет Долна Митрополия:
Приема отчет по изпълнението на План – сметка за приходите и разходите на
Такса битови отпадъци в община Долна Митрополия към 31.12.2017г. година.
По т. 7 Предложение за приемане на информация за касовото изпълнение на
бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Долна Митрополия
към 30.06.2018 г. по пълна бюджетна класификация. Докл.: Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на
Общината
Ц. Андрейски: Отчета за първото полугодие на 2018 г. Подробно разписан, със
справки към него. Няма какво да добавя.
Ал.Печеняков: Искам само едно потвърждение пред повече хора на обещаното
за направата на едно салонче в с. Крушовене. Не е голям обект, затова казвам салонче.
Разбрах, че и проект все още не е направен, а ми беше обещано, че до средата на
годината ще стане.
Ц. Андрейски: Проекта наистина все още не е готов. Когато стане, ще сме
наясно със стойността на ремонта.
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 към
30.06.2018 г. по пълна бюджетна класификация, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 571
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 137, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общинския съвет Долна Митрополия:

1. Приема информация за изпълнението на бюджета на община Долна
Митрополия към 30.06.2018 г. по прихода и разхода по параграфи, дейности и функции
както следва :
1.1. По прихода - приема информация за изпълнението на бюджета към
30.06.2018 г., разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1,2,3.
1.2. По разхода - приема информация за изпълнението на бюджета към
30.06.2018 г., разпределени по второстепенни разпоредители , параграфи, функции и
дейности, съгласно Приложения № 4,5,6,7 ,8 и 10.
2. Приема информация за изпълнението на сметките за Средствата от
Европейския съюз на община Долна Митрополия към 30.06.2018г. , съгласно
Приложения № 11,12,13,14,15,16,17.
3. Приема информация за изпълнението на плана за капиталовите разходи на
община Долна Митрополия към 30.06.2018 г. , съгласно Приложение № 9.
4. Приема информация за състоянието на общинския дълг към 30.06.2018г,
съгласно Приложения №18.
По т. 8 Предложение за приемане на информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на Община Долна Митрополия,
включително по бюджетите на второстепенните разпоредители към 30.06.2018 г. Докл.:
Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Извършени вече актуализации със Заповед на Кмета на
Общината. Всички актуализации са приложени като справка.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на информация за актуализирано разпределение на плана
на разходите по бюджета на Община Долна Митрополия, включително по бюджетите
на второстепенните разпоредители към 30.06.2018 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 572
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
Приложение №2 и Приложение №3.

30.06.2018г.,

съгласно

Приложение

№1,

По т. 9 Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2018 г.
на Община Долна Митрополия. Докл.: Ц. Андрейски–Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2018 г. на Община
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 573
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Извършва вътрешна компенсирана промяна в плана за капиталови разходи на
община Долна Митрополия за 2018г в частта финансирана с целева субсидия, както
следва:
Име на обекта съгласно Стойност
плана за капиталови разходи
Дейност
№ на община Д.Митрополия за
§
2018 год.

Съгл.утвърд.пла
н за кап.разх.
/било/
Целев
и с-ва

1.
2.

3.

Ремонт ДГ "Кокиче" филиал
51-00
с. Брегаре, ПИ 552, кв. 31
Ремонт ул. "Раковска" О.Т.
11 ÷ О.Т. 41, село Брегаре
51-00
Ремонт
ул.
"Георги
Бенковски" О.Т. 40 ÷ О.Т.
51-00
47, село Брегаре
Общо:

311- ДГ

19 400

Нов
Ремонт и обект
поддърж.
ул.мрежа
Нов
606Ремонт и обект
поддърж.
ул.мрежа
19400

Предлож
промяна
/става/

за
Разлика +/-

Собств.
С-ва

Целеви
с-ва

Собств
.
С-ва

Целеви
с-ва

Собст
в.с-ва

0

7 700

0

-11 700

0

0

7 047

0

+7 047

0

0

4 653

0

+4 653

0

0

19400

0

0

0

606-

2. Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите разходи на
общината.

По т. 10 Предложение за актуализация бюджета на Общината. Докл.: Ц.
Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Предоставени дарения към Общината на обща стойност 9600 лв..
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2018 г. на Община
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 574
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във връзка с
постъпили дарения по сметката на община Долна Митрополия от “Инфрастрой комплекс„
ЕООД гр. Плевен, „Ивапрес“ ЕООД гр. Долна Митрополия и “БТК“ ЕАД гр. София,
Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна Митрополия в
частта му ”Неданъчни приходи ” със сумата 9 600 лв , в т.ч :
- §45-01 – „Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми“ със сумата 9
600 лв.
2.Увеличава разходната част на бюджета на община Долна Митрополия със
сумата 9 600 лв, както следва :
2.1. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Байкал, държавна дейност дофинансирана с местни приходи 738 „Читалища“, §45-00 –
Субсидии за организации с нестопанска цел със сумата 400 лв.
2.2. Увеличава плана на първостепенният разпоредител с бюджет, местна
дейност 122„ Общинска администрация“ със сумата 9 200 лв. в т.ч:
- § 10-20- Външни услуги- 1 200 лв.
- § 10-15- Материали- 8 000 лв.
По т. 11 Предложение за увеличаване плана на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет кметство Горна Митрополия и актуализиране плана на
капиталовите разходи на Общината. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Общината спечели проект по ПУДОС за изграждане на спортна
площадка в с.Горна Митрополия.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за увеличаване плана на бюджета на второстепенния разпоредител с

бюджет кметство Горна Митрополия и актуализиране плана на капиталовите разходи
на Общината, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 575
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с проведена Национална
кампания „ За чиста околна среда-2018г. ” на МОСВ и ПУДООС и спечелен проект на
тема „Спорт на открито”, договор № 12335/ 29.06.2018г., Общински съвет Долна
Митрополия:
1.Увеличава плана на кметство Горна Митрополия със сумата 11 094 лв, в т. ч:
1.1 В частта му за финансиране „ Други източници за финансиране” от ПУДООС – 9
996лв.
1.2 В частта му за финансиране „ Собствени средства” – 1 098лв., както следва:
№

Име на обекта съгласно плана
за капиталови разходи на
община Д.Митрополия за 2018
год.
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2. Увеличението по т. 1.2 да бъде за сметка на намалението на § 97-00- Резерв за
непредвидени и неотложни разходи.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за капиталови разходи
на общината.
По т. 12 Предложение за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от
10 ученици в ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на
Общината
Ц. Андрейски: За съжаление трябва да приемем и такова предложение за
паралелка с под 10 ученика.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в
ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 576
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл.20 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 69, ал. 1, 2 и 3 и чл.68, ал.6, т.2 от НАРЕДБА
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Разрешава формиране на маломерна паралелка с по-малко от 10 ученици в
VII клас в ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево, през учебната 2018/2019 г..
2. Приема дофинансиране не по – малко от 40 на сто от размера на съответния
единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VII
клас на общообразователните училища е от 41 до 80 ученици.
3. Кметът на община Долна Митрополия да изготви мотивирано предложение
до Началника на Регионално управление на образованието - Плевен, за формиране на
маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево , към което да бъде приложено
решението на ОбС – гр. Долна Митрополия.
По т. 13 Предложение за предоставяне на училищен автобус за нуждите на СУ
„Васил Априлов“ гр. Долна Митрополия. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на
Общината
Ц. Андрейски: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне на училищен автобус за нуждите на СУ „Васил
Априлов“ гр. Долна Митрополия, 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 № 577
На основание чл.21, ал.1, т. 8, чл.20 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл. 256, ал. 1 т. 10 от Закона за предучилищно и
училищно образование, чл.19 ал.8 и чл. 20 ал. 7 от Наредба за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на

цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени
пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни
документи за извършване на превозите от 29.06.2015 г., Общински съвет - Долна
Митрополия:
1. Определя за имуществен ползвател на моторно превозно средство, марка
„Isuzu“, модел „Turquoise“, 32+1 места, с рег. № ЕН 0501 КА, считано от 10.09.2018 г.,
СУ ”Васил Априлов” гр. Долна Митрополия за превоз на децата в задължителна
предучилищна възраст и учениците от I - XII клас включително.
2. Разходите по експлоатацията и поддръжката на автобуса са за сметка на
имуществения ползватели по т.1 и се предоставят от целевите трансфери от
централния бюджет за компенсиране на безплатния превоз на децата в задължителна
предучилищна възраст и учениците от I - XII клас включително, които пътуват от
населени места, в които няма детска градина или училище, осъществяващи обучение в
съответната група или в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт до детска
градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или
на съседна община в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование и са в размер определени със Закона за държавния бюджет на
Република България за 2018 г.
3. Задължава Кмета на Общината чрез договор да делeгира право на директора
на училището, имуществен ползвател на автобуса, да създава организация за превоз на
ученици.
По т. 14 Предложение за даване на разрешение Община Долна Митрополия,
ЕИК 000413725, да обезпечи като поръчител вземането от „Банка ДСК“ ЕАД по
кредитна линия за финансиране на одобрени допустими текущи разходи от ДФЗ на
Сдружение „Мастна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“,
ползването на кредит в размер на 100 000лв. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на
Общината
Ц. Андрейски: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за даване на разрешение Община Долна Митрополия, ЕИК 000413725,
да обезпечи като поръчител вземането от „Банка ДСК“ ЕАД по кредитна линия за
финансиране на одобрени допустими текущи разходи от ДФЗ на Сдружение „Мастна
инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, ползването на кредит в
размер на 100 000лв., 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 № 578
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Общински съвет – Долна Митрополия дава разрешение ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ, ЕИК 000413725 да обезпечи като поръчител вземането на „Банка
ДСК“ ЕАД, ЕИК 121830616 по кредитна линия за финансиране на одобрени допустими
текущи разходи от ДФЗ на Сдружение “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА

МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК, Булстат 177033882 в размер до 100 000 лева. При
следните параметри на кредитната линия :
*Кредитна линия за финансиране на одобрени текущи разходи от ДФЗ.
 Размер: до 100 000 BGN
 Вид на кредита: револвираща кредитна линия
 Цел на кредита: Финансиране на оборотни средства за дейността, като не се
допуска финансиране на инвестиционни разходи.
 Срок на кредита: 12 месеца с възможност за продължаване за общо до 48 месеца
след положителен годишен преглед.
 Усвояване: на части
 Погасяване: Кредитът се погасява с всяко постъпление от Държавен фонд
Земеделие, свързано с Бюджета на МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ
ДЪБНИК за съответната година, с възможност за последващо усвояване.
 Лихвен процент: 1м EURIBOR(-0.369) + надбавка 3,07% или към 13.08.2018г.
лихвеният процент е в размер на 2,701%
 Такса управление: 0,30%
 Такса ангажимент: 0,00%
 Такса за разглеждане на искане за кредит: 0,1% - 100 BGN
 Обезпечение:
 Първи по ред Особен залог върху Вземания от ДФЗ - одобрения бюджет на МИГ
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК в размер на 977 900,00 BGN.
 Поръчителство от ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ и ОБЩИНА ДОЛНИ
ДЪБНИК
 Залог на вземане по сметките на МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ
ДЪБНИК, открити в Банка ДСК ЕАД.
2. Оправомощава Кмета на ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ да извърши
всички правни и фактически действия и подпише с кредитора „Банка ДСК“ ЕАД при
горе изброените параметри, договора за поръчителство и всички свързани с тази сделка
документи и да представлява ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ лично или чрез
пълномощник пред Банката.
По т. 15 Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Заповед
№РД09-730 от 10.08.2018 г. по подмярка 19.4 на мярка 19 на Зам.-Министъра на
Земеделието, храните и горите – Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 20142020 г., Споразумение №РД50-26/05.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие, по подмярка 19.2 на мярка 19, сключено между
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни
Дъбник“ и Министерство на земеделието, храните и горите. Докл.: Ц. Андрейски –
Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Условията на ДФ „Земеделие“ са такива, че искат да бъде
подписана запис на заповед за авансовото плащане, което правят по бюджета на МИГ.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в полза
на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Заповед №РД09-730 от
10.08.2018 г. по подмярка 19.4 на мярка 19 на Зам.-Министъра на Земеделието, храните
и горите – Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., Споразумение
№РД50-26/05.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно

развитие, по подмярка 19.2 на мярка 19, сключено между Сдружение с нестопанска цел
„Мастна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и Министерство на
земеделието, храните и горите, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 579
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т.24 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Упълномощава кмета на община Долна Митрополия да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 28 858,54 лв. (двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и
осем лв. и петдесет и четири ст.) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на
авансово плащане по Заповед № РД09-730 от 10.08.2018 г. по подмярка 19.4 на мярка
19 на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите – Ръководител на
Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., Споразумение № РД50-26/05.04.2018 г. за
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, по подмярка 19.2
на мярка 19, сключено между Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и Министерство на земеделието, храните и
горите.
По т. 16 Предложение за изработване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план на обект „Кабел НН за външно ел. захранване за базова Станция
№3707 „Теленор България“ ЕАД, ПИ 02227.76.22. с. Байкал, община Долна
Митрополия“.
Ц. Андрейски: Има постъпило заявление от„Теленор България“ ЕАД. Няма
какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план на обект „Кабел НН за външно ел. захранване за базова Станция №3707 „Теленор
България“ ЕАД, ПИ 02227.76.22. с. Байкал, 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 № 580
На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за териториално и селищно
устройство, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за изработване на проект за Подробен устройствен план –
парцеларен план за обект „Кабел НН за външно ел. Захранване за базова станция №
3707 „Теленор България“ ЕАД, ПИ 02227.76.22, с. Байкал, община Долна
Митрополия“.
2. Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за устройство на
територията, въз основа на което ще се разработи Подробния устройствен план –
парцеларен план.
По т. 17 Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху
общински имот в с. Подем. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Отново постъпило заявление от Директора на Регионалния
исторически музей. За срок от три години да ползват, при бедствия и аварии, склада за
съхраняване ценностите на музея.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот в
с. Подем, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 581
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9, т. 2, чл.39, ал. 3 и ал.4 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, чл.60 ал.3 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и чл. 79 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Да се учреди за срок от 3 /три/ години на Регионален исторически музей Плевен, ЕИК 114008855, безвъзмездно право на ползване, върху недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ: масивна стоманобетонова конструкция
/склад/ с площ 456кв.м., находяща се в кв.17а по плана на с.Подем, област Плевен (АОС
№ 98/05.06.1998 година).
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия, да издаде заповед и сключи
договор за учреденото вещно право върху описания в т. 1 имот.

3. Допълва раздел ІІ, буква “В“ /имоти, върху които Община Долна Митрополия
има намерение да учреди ограничени вещни права/, от Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, със следния имот:
- масивна стоманобетонова конструкция /склад/ с площ 456 кв.м., находяща се в
кв.17а по плана на с.Подем, област Плевен (АОС № 98/05.06.1998 година).
По т. 18 Предложение за промяна в Решение №520, прието с Протокол
№48/29.03.2018 г. за изграждане на Мемориал на руските гренадири, загинали за
българската свобода през 1877 г. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Касае принципно съгласие, което дава Общински съвет, на
територията на Община Долна Митрополия да бъде изграден Мемориал на руските
гренадири.
П. Петров: Колеги, вчера имаше предложение за корекция в предложението:
вместо „Мемориал на руските гренадири, загинали за българската свобода в
сражението на 10 декември 1877 г.“ да бъде „Мемориал на руските гренадири, загинали
за българската свобода през 1877 г.“
Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем предложението за
промяна в Решение №520, прието с Протокол №48/29.03.2018 г. за изграждане на
Мемориал на руските гренадири, загинали за българската свобода през 1877 г., моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 582
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Долна Митрополия::
І. Приема промяна в Решение № 520, прието с Протокол № 48/29.03.2018 г.,
като:
ВМЕСТО:
„Дава принципно съгласие на територията на община Долна Митрополия, в
местността „Копана могила“ да бъде съграден Мемориал на руските гренадири,
загинали за българската свобода през 1877 година.“
ДА СЕ ЧЕТЕ:
„1. Дава принципно съгласие на територията на община Долна Митрополия, да
бъде съграден Мемориал на руските гренадири, загинали за българската свобода през
1877 година.

2. Мемориалният обект да бъде разположен пред ПИ № 108001 по КВС за
землището на гр. Долна Митрополия, в обхвата на „общински път ІV клас“ – публична
общинска собственост с номер PVN 1047, актуван с АОС № 1369 от 04.02.2004 година.
3. За разполагане на мемориала да се представи инвестиционно намерение,
съдържащо необходимата документация и ситуационна скица, съгласно Закона за
устройство на територията и актовете за неговото прилагане.“
ІІ. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 520, прието с
Протокол № 48 от 29.03.2018 година.
По т. 19 Предложение за продажба на недвижим имот в с. Подем. Докл.: Ц.
Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Заявен интерес. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на недвижим имот в с. Подем, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 583
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 1060 кв.м., представляващ УПИ XVII в
кв.30, по плана на с.Подем, област Плевен /АОС № 296 от 20.02.2001 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
4 185,00 лв. /четири хиляди сто осемдесет и пет 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 2018 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 1060 кв.м.,
представляващ УПИ XVII в кв. 30, по плана на с.Подем, област Плевен.

По т. 20 Предложение за продажба на недвижим имот в с. Славовица. Докл.: Ц.
Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Идентично с предходното предложение.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на недвижим имот в с. Славовица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 584
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 860 кв.м., представляващ УПИ III в
кв.25 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС № 3976 от 01.10.2009 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
2 200,00 лв. /две хиляди и двеста 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 2018 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 860 кв.м.,
представляващ УПИ III в кв. 25 по плана на с.Славовица, област Плевен.
По т. 21 Предложение за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от
10 ученици в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Горна Митрополия. Докл.: Ц. Андрейски
– Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий“ с. Горна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Алина Симеонова и Людмил Евтимов отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 585
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл.20 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от НАРЕДБА за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Разрешава формиране на маломерна паралелка с по-малко от 10 ученици в
VII клас в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Горна Митрополия, през учебната
2018/2019 г.
2. Кметът на община Долна Митрополия да изготви мотивирано предложение
до Началника на Регионално управление на образованието - Плевен, за формиране на
маломерна паралелка в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, към което да бъде приложено
решението на ОбС – гр. Долна Митрополия.
Р. Илиевски: Моля да се ангажираме като местен орган на самоуправление и да
възложим на органа на местната изпълнителна власт, в лицето на Кмета на Общината
или неговите заместници, да изразят една категорична позиция относно терора, който
се налага на населението на две населени места – с. Брегаре и с. Ставерци, от
електрооператора „ЧЕЗ“. На ден електричеството се прекъсва за по 5-10 мин. поне
десетократно. Изгоряха на хората скъпоструващи електроуреди. Населението в
момента е в някаква критична ситуация. Дори започва да се самоорганизира да прави
подписка. Ние затова сме тук, тези процеси да ги регулираме и оглавяваме. Ще помоля
органа на местна изпълнителна власт, Вие, във Ваша позиция, с Ваше становище до
КЕВР, Областен управител и до представителството на „ЧЕЗ“, да изразите тази силна
тревога. Населението от своя страна ще направи подписка, но ние трябва да имаме
категорична позиция.
П. Петров: Благодаря г-н Илиевски. Ще обърнем внимание.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

