ПРОТОКОЛ
№ 60
Днес, 20.12.2018 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе редовно
заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Поля Цоновска – Кмет на Общината и кметове
на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 20 общински съветници. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Предварително Ви бе раздаден проекта за дневен ред. На заседанията на
постоянните комисии бяха разгледани две допълнителни предложения:
- Предложение за актуализиране плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз;
- Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия за безвъзмездна
финансова помощ за финансиране изпълнението на обект „Канализационна и
водопроводна мрежа на гр. Тръстеник – етап 2“ пред „Предприятие за управление
дейностите по опазване на околната среда“.
Предлагам да бъдат т. 13 и т. 14 от Дневния ред.
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за приемане на информация за дейностите, извършвани от
Общинска служба по земеделие гр. Долна Митрополия.
Докл.:Д. Якимова – Началник ОСЗ
П. Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за приемане на информация за дейността на ДСП на
територията на община Долна Митрополия към 30.11.2018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за приемане на информация за дейността на Дом за стари хора
с. Горна Митрополия към 30.11.2018 г.
Докл.: В. Петрова – Директор на Дома
П. Петров – Председател на ОбС
4. Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в
община Долна Митрополия през 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
5. Предложение за приемане на план-сметка за приходите от ТБО и разходите на
дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения
на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и
определяне размера на такса битови отпадъци в община Долна Митрополия за 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината

6. Предложение за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част авансово
плащане по договор №№15/07/2/00776 от 16.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
за проект „Реконструкция и модернизация на сградата на Народно читалище „Неофит
Рилски 1872“, гр. Тръстеник.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
7. Предложение за застраховане на застроени имоти частна общинска
собственост.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
8. Предложение за актуализация бюджета на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
9. Предложение за продажба на поземлени имоти, с НТП „Друг вид трайно
насаждение“, находящи се в землището на с. Славовица, ведно със засадените в тях
трайни насаждения.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
10. Предложение за продажба на недвижим имот в с. Ставерци, област Плевен.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
11. Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС, представляващ
терен за монтиране на павилион /обект №4/ с площ 28.00 кв.м., находящ се в УПИ ХІІ,
кв. 190 по плана на гр. Тръстеник.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
12. Предложение за отпускане на персонална пенсия
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
13. Предложение за актуализиране плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
14. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия за
безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на обект
„Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник – етап 2“ пред „Предприятие
за управление дейностите по опазване на околната среда“.
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 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 627
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 информация за дейностите, извършвани от
Общинска служба по земеделие гр. Долна Митрополия. Докл.:Д. Якимова – Началник
ОСЗ и П. Петров – Председател на ОбС
П. Петров: Информацията е подробна. Тук е г-жа Якимова, ако имате въпроси,
може да ги зададете.
Сл. Първанов: Запознах се с информацията. Едва ли има в залата човек, който
се съмнява в професионализма на служителите от ОС „Земеделие“ Долна Митрополия.
Въпроса ми е има ли постъпили сигнали към общинската служба за нарушение на
общинските пътища и техните граници, правени ли са проверки в тази връзка и какви
са резултатите.
Д. Якимова: Има сключени споразумения за ползване на полски пътища, ако
имате предвид тях и се плащат в общината. Нямаме постъпи сигнали за нарушение.
П. Петров: Има ли други въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на информация за дейностите, извършвани от
Общинска служба по земеделие гр. Долна Митрополия, 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 № 628
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Приема информация за дейността на Общинска служба „Земеделие” – Долна
Митрополия.
По т. 2 Предложение за приемане на информация за дейността на ДСП на
територията на община Долна Митрополия към 30.11.2018 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет
на Общината
П. Цоновска: Ежегодна информация. Напомням Ви, че патронажа е претоварен
като капацитет и като брой обслужвани лица. Знаете, че трябваше да назначим още
няколко човека, във връзка с предоставянето на „топъл обяд“. Информацията е доста
подробна. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за приемане на информация за дейността на ДСП на територията на община Долна
Митрополия към 30.11.2018 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 № 629
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1.
Приема информация за дейността на Домашен социален патронаж на
територията на община Долна Митрополия към 30.11.2018 г.
По т. 3 Предложение за приемане на информация за дейността на Дом за стари
хора с. Горна Митрополия към 30.11.2018 г. Докл.: В. Петрова – Директор на Дома
П. Цоновска: Също ежегодна информация, подробно разписана по дейности. Не
мога да кажа, че за последните две години имаме някакви проблеми в Дома. Аз лично
нямам забележки към работата им.
Ал. Печеняков: Преди време имаше няколко кражби и съмнения за вътрешни
лица, които посегателстват. Някаква информация от полицията има ли?
П. Цоновска: След първата кражба, действително имаше служител, който
напусна доброволно. Друга информация нямаме.
П. Петров: Има ли други въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на информация за дейността на Дом за стари хора с. Горна
Митрополия към 30.11.2018 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 № 630
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Приема информация за дейността на Дом за стари хора с. Горна Митрополия
към 30.11.2018 г.
По т. 4 Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност в община Долна Митрополия през 2019 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на
общината.
П. Цоновска: Програмата е подробна и точна. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община
Долна Митрополия през 2019 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 № 631

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 26 а от Закона за народните читалища, Общински съвет
Долна Митрополия:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Долна
Митрополия за 2019 година.
По т. 5 Предложение за приемане на план-сметка за приходите от ТБО и
разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други
съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване и определяне размера на такса битови отпадъци в община Долна Митрополия
за 2019 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Това, за което може да се говори много и което няма как да не
касае всички Вас и администрацията и жителите на общината, са нерегламентираните
депа за отпадъци, които продължават да съществуват. Общината почиства изкуствено
създадените депа, които са разход за бюджета на общината. В същото време кметовете,
като актосъставители, не могат да овладеят и няма как денонощно да бъдат пазачи на
цялото село. За съжаление има нарушения. Депото се изчиства перфектно и точно на
другия ден отново има натрупани отпадъци. Апелирам и Вас, ако някой има идея как да
се справим с това положение, да го обсъдим и да се вземат мерки, защото това не може
да продължава вечно. Ние предприехме мярка като уведомихме населението и за да не
се образуват нерегламентирани депа за отпадъци, че ще минават кметските трактори и
машини да изхвърлят периодично компостните отпадъци, за да не се пълнят
контейнерите, които са само за битов отпадък. Същото касае и строителните отпадъци.
Въпреки ангажимента, който поехме с тази дейност, не смятам, че населението е
достатъчно отговорно и спазва разпоредбите.
М. Траянов: Имаме ли в общината инспекторат, който да работи по тези
дейности?
П. Цоновска: Да и имаме доста успехи, благодарение на този инспекторат, но не
можем на 100% да овладеем ситуацията.
М. Траянов: Мисля, че хората, които го правят са едни и същи. Аз лично съм
Ви подавал сигнали за нарушения. В общината се знае кои са тези хора. Ако трябва да
се наложат санкции за тези хора, защото всички те получават помощи и лежат на нашия
гръб и в същото време са едни от най-големите замърсители.
Ал. Печеняков: Работата е изпусната. Хората като гледат какво става отгоре и
си викат „тия какво могат, а ние няма“. Каквито и мерки да се взимат, не можем да ги
стреснем.
П. Цоновска: Санкциите, според мен, няма да решат въпроса. По-скоро да се
измисли механизъм, по който хората да бъдат възпитани в поддържането на чистотата
на населените места. Ще дам пример със с. Ореховица. Оттам минават няколко дерета.
Изхвърлят си отпадъците пред внуците си на 10 м. от домовете си. Разбира се, че при
обилни дъждове там става тапа. Как и по колко пъти трябва да обясним, че тези дерета
са направени с цел да се отвеждат води, а не да се затрупва с боклуци. Това вреди на
околната среда и на техните семейства конкретно.
Р. Илиевски: Въпроса може да бъде разглеждан в няколко аспекта по
категорията на отпадъците. Биоразградимите отпадъци са най-малкия проблем и стават
все по-малък проблем, стига да сме задали съответните площадки, където да се
разтоварват. Повечето от земеделските производители в момента, които се занимават с
почвообработки, прибягват към тяхното вкарване отново в почвата. Процеса е

стартирал и много малко трябва да се подпомогне по обективни причини. Големия
проблем са отпадъците от твърдото гориво, най-вече от въглищата. Зле сме с
комуникационната кампания с населението. Продължава практиката да се изхвърлят
контейнерите от печките, някой дори незагасени и съответно да стопяват контейнерите.
Трябва да се помисли как да акумулираме тези отпадъци на определен терен и тогава с
друг вид транспорт, не със сметосъбиращата техника, да се извозва. Същият подход да
се приложи и към строителните отпадъци. Те са другия най-сериозен отпадък, освен, че
е неразградим е и безразборно разхвърлян. Трябва система за решаване на проблема.
Ив. Цолов: Почти същото щях да кажа и аз. Санкциите ще намалят, но няма да
решат проблема. Ние не предлагаме алтернатива.
П. Цоновска: За строителните отпадъци всеки кмет е уведомил населението, че
когато има такива, по-добре е да се обадят на кмета и да бъдат събрани от кметското
ремарке, защото задължени по закон сме, тези отпадъци да бъдат изхвърляни на
регионалното депо в Плевен. Нямаме право да загробваме такъв вид отпадъци. Такава
информация има залепена на контейнерите, но не искат да четат.
Сл. Първанов: Темата е дълга, но Цолов е прав. Сега комшията си прави
ремонт на покрива на къщата. Изкарал е две ремаркета със строителни отпадъци. Къде
да ги изхвърли?
П. Цоновска: Има регионално депо в Плевен. Щом има 10 000лв. да си
ремонтира покрива, ще намери 100лв. да си придвижи боклука до депото в Плевен.
П. Петров: Тук сте политически лица. Предложете го на депутати, които да
внесат промяна и да се облекчи в закона. Регламентирано е в закона, че в във всяко
населено място се определя терен за биоразградим отпадък.
Р. Илиевски: Необходимо е етапно да се събират не биоразградимите отпадъци,
а останалите. Не да ги загробваме вечно, а да създадем етапни площадки във всяко едно
населено място, за да е близо до тези, които генерират отпадъци, за да имат вариант.
Оттам нататък ние ще организираме откарването от етапните площадки до
регионалното депо. Такива площадки винаги можем да отредим. Ако трябва да се
увеличи таксата смет и т.н. Трябва да доближим до гражданина тази услуга.
Ал. Печеняков: Не можем да чакаме закона. Както взимаме за зелени територии
1 ‰ без да е регламентирано в закон. Ние сме решили и сме го направили. Така може
да се процедира и в този случай.
П. Цоновска: Ако правим такива етапни площадки и след това за наша сметка
изхвърляме този отпадък, нямате представа за какви пари става въпрос. Другото, което
е, не може за сметка на този, който е решил да си сменя покрива и ще изхвърли две
ремаркета, да плаща такса и този, който никога няма да изхвърли строителен отпадък.
Има една неравнопоставеност и не трябва да решаваме без подробно да сме го
обсъдили и взели под внимание всички страни.
М. Траянов: Има постоянна комисия по околна среда. Нека да се съберат, да се
срещнат с кметовете по населени места и администрацията на общината и да излязат
със становище и предложение към нас.
Св. Илиева: Предлагам да се прекратят дебатите.
П. Петров: Има предложение да се прекратят дебатите по тази точка. Който е
съгласен, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Дебатите са прекратени.
П. Петров: Който е съгласен да приемем предложението за приемане на плансметка за приходите от ТБО и разходите на дейностите по събиране, транспортиране,

обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата
на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци
в община Долна Митрополия за 2019 г., 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
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър
Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 632
На основание чл.21,ал.1, т.7 от ЗМСМА , във връзка с чл. 62 и чл. 66 ал.1 от
ЗМДТ, Общинския съвет – Долна Митрополия:
1. Приема план-сметка за приходите от ТБО и разходите за дейностите по
събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване (Приложение
1).
2. Определя размера на такса битови отпадъци в община Долна Митрополия за
2019 г. (Приложение 2).
По т. 6 Предложение за издаване запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част
авансово плащане по договор №№15/07/2/00776 от 16.03.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони за проект „Реконструкция и модернизация на сградата на Народно
читалище „Неофит Рилски 1872“, гр. Тръстеник. Докл. П. Цоновска - Кмет на общината
П. Цоновска: Този запис на заповед важи за читалището в Тръстеник, а на
следващата сесия ще има идентичен за читалището в Долна Митрополия. Няма какво
да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част авансово
плащане по договор №№15/07/2/00776 от 16.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
за проект „Реконструкция и модернизация на сградата на Народно читалище „Неофит
Рилски 1872“, гр. Тръстеник, извършвани от Общинска служба по земеделие гр. Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван

Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав
Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
Георги Гинчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 633
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т. 24 от ЗМСМА и договор/споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година за проект:
„Реконструкция и модернизация на сградата на Народно читалище „Неофит Рилски
1872“ гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“, сключен между Народно читалище
„Неофит Рилски 1872“ гр. Тръстеник и ДФ „Земеделие“, 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 183 570,78 лв. (сто осемдесет и три хиляди петстотин и
седемдесет лв. и седемдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения
размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ №15/07/2/0/00776 от 16.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
за проект „Реконструкция и модернизация на сградата на Народно читалище „Неофит
Рилски 1872“ гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“, сключен между Народно
читалище „Неофит Рилски 1872“ гр. Тръстеник и ДФ „Земеделие“.
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия чрез Председателя на
Народно читалище „Неофит Рилски 1872“ гр. Тръстеник да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор №15/07/2/0/00776 от
16.03.2018 г. и да ги предостави пред ДФ „Земеделие“.
По т. 7 Предложение за застраховане на застроени имоти частна общинска
собственост. Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за застраховане на застроени имоти частна общинска собственост, моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван
Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав
Илиевски, Юри Ненчев

„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
Георги Гинчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 634
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.2 и ал.4 от Закона
за общинска собственост, Общинския съвет – Долна Митрополия:
Дава съгласие да се застраховат застроени имоти- частна общинска собственост,
описани подробно по местоположение, Акт за общинска собственост, № на имот, площ
и балансова стойност в Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.
По т. 8 Предложение за актуализация бюджета на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Последната актуализация за тази година. 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 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван
Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав
Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
Георги Гинчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 635
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните
финанси и преизпълнение на плана на собствените приходи на община Долна
Митрополия, Общинския съвет – Долна Митрополия:
1. Увеличава плана на приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в местна дейност със сумата 1 764 720 лв., както следва :
1.1.Увеличава плана на приходната част на бюджета в местна дейност на
първостепенния разпоредител с бюджет със сумата 6 311 611 лв., в т.ч :
- § 13-03 –Данък върху превозните средства
- § 20-00- Други данъци
- § 13-04 -Данък по придобиване на имущество по дарения и
възмезден начин
- § 27-04 -Такси за ползване на ДСП
- § 24-05 -Приходи от наем на имущество

40 000 лв.
20 лв.
70 000 лв.
5 000 лв.
2 500 лв.

- § 28-09 – Наказателни лихви за данъци
20 000 лв.
- § 36-11- Получени застрахователни обезщетения
1 600 лв.
- § 36-19- Други неданъчни приходи
1 000 лв.
- § 40-40 -Постъпления от продажби на земя
33 000 лв.
- § 45-01-Текущи помощи и дарения от страната
2 100 лв.
- § 62-02- Предоставени трансфери
1 674 000 лв.
- § 76-00- Временни безлихвени заеми
4 462 391 лв.
2.Намалява плана на приходната част на бюджета в местна дейност на
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити със сумата 4 546 891 лв., както
следва:
- § 01-03 –Окончателен годишен (патентен)
данък
- § 27-01 -Такси за детски градини
- § 27-10 -Такси за технически услуги
- § 27-11 -Такси за административни услуги
- § 28-02 - Глоби, санкции и неустойки
- § 40-22 – Постъпления от продажба на сгради
- § 62-01- Предоставени трансфери

1 500 лв.
6 000 лв.
16 000 лв.
14 000 лв.
1 500 лв.
45 500 лв.
4 462 391 лв.

3. Увеличава плана на разходната част на бюджета в местна дейност на община
Долна Митрополия със сумата 1 764 720 лв., както следва:
3.1. Увеличава плана на първостепенния разпоредител с бюджет със сумата
1 765 200лв., както следва:
- местна дейност „ВиК”, §19-01- Платени държавни данъци, такси, наказателни
лихви и административни санкции 1 674 000лв.
- местна дейност „Резерв”, §97-00- Резерв за непредвидени и неотложни разходи
–
90 720лв.
По т. 9 Предложение за продажба на поземлени имоти, с НТП „Друг вид трайно
насаждение“, находящи се в землището на с. Славовица, ведно със засадените в тях
трайни насаждения. Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на поземлени имоти, с НТП „Друг вид трайно
насаждение“, находящи се в землището на с. Славовица, ведно със засадените в тях
трайни насаждения, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Славей
Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Злати Тодоров, Иван Герашки, Светла Илиева, Радослав Илиевски
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
Георги Гинчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 636

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.35, ал. 1, 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 съветДолна Митрополия:
1.
Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно
наддаване на поземлени имоти – общинска собственост, представляващи земеделска
земя, върху която са засадени и са неразривно свързани с нея трайни насаждения
/черница/ от дървесни видове с ценна дървесина, а именно:
ПИ с идентификатор 67012.226.8 /номер по предходен план 226008/, НТП
„Друг вид трайно насаждение“, с площ 83.104 дка, местност „Долна лъка“ по КК и КР
на с.Славовица, община Долна Митрополия, актуван с АОС № 9197/06.12.2018 година;
ПИ с идентификатор 67012.222.23 /номер по предходен план 222023/, НТП
„Друг вид трайно насаждение“, с площ 82.067 дка, местност „Долна лъка“ по КК и КР
на с.Славовица, община Долна Митрополия, актуван с АОС № 9196/06.12.2018 година;
ПИ с идентификатор 67012.220.81 /номер по предходен план 220081/, НТП
„Друг вид трайно насаждение“, с площ 350.154 дка, местност „Дачовското“ по КК и КР
на с.Славовица, община Долна Митрополия, актуван с АОС № 9195/06.12.2018 година;
ПИ с идентификатор 67012.220.80 /номер по предходен план 220080/, НТП
„Друг вид трайно насаждение“, с площ 53.086 дка, местност „Дачовското“ по КК и КР
на с.Славовица, община Долна Митрополия, актуван с АОС № 9194/06.12.2018 година.
2. Определя пазарна цена за продажба на описаните в т. 1 имоти, както следва:
За ПИ с идентификатор 67012.226.8, с площ 83.104 дка по КК и КР на
с.Славовица – пазарна цена 138 100,00 лв. /Сто тридесет и осем хиляди и сто лева/;
За ПИ с идентификатор 67012.222.23, с площ 82.067 дка по КК и КР на
с.Славовица – пазарна цена 136 350,00 лв. /Сто тридесет и шест хиляди триста и
петдесет лева/;
За ПИ с идентификатор 67012.220.81, с площ 350.154 дка по КК и КР на
с.Славовица – пазарна цена 608 000,00 лв. /Шестстотин и осем хиляди лева/;
За ПИ с идентификатор 67012.220.80, с площ 53.086 дка по КК и КР на
с.Славовица – пазарна цена 89 550,00 лв. /Осемдесет и девет хиляди петстотин и
петдесет лева/.
Сумите са необлагаеми с ДДС на основание чл. 45, ал.1 от ЗДДС.
3.
Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба със спечелилите
участници.
По т. 10 Предложение за продажба на недвижим имот в с. Ставерци, област
Плевен. Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината

П. Цоновска: Има 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. Ставерци, област Плевен, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван
Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав
Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
Георги Гинчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 637
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 1, и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, 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 съветДолна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване
на имот - частна общинска собственост, представляващ: масивна едноетажна
нежилищна сграда с площ 68.00 кв.м. ведно с правото на строеж, находяща се в УПИ I826, кв. 6 по плана на с.Ставерци, област Плевен /АОС № 7682 от 14.11.2012 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
3 420,00 лв. /три хиляди четиристотин и двадесет лева/ сума необлагаема на
основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира провеждането
на търга и сключи договор за покупко-продажба със спечелилия участник.
По т. 11 Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС,
представляващ терен за монтиране на павилион /обект №4/ с площ 28.00 кв.м., находящ
се в УПИ ХІІ, кв. 190 по плана на гр. Тръстеник. Докл.: П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Изтича договора. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – ПОС, представляващ терен за
монтиране на павилион /обект №4/ с площ 28.00 кв.м., находящ се в УПИ ХІІ, кв. 190
по плана на гр. Тръстеник, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника

„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван
Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав
Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
Георги Гинчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 638
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.15
ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (НРПУРОИ) и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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 организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска
собственост, представляващ: терен за монтиране на павилион /Обект № 4/ с площ 28.00
кв.м., находящ се в УПИ ХІІ, кв. 190 по плана на гр. Тръстеник /АОС№ 3764/13.06.2008
година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ - 84,00лв. /осемдесет и четири
лева/ без ДДС или 100,80 лв. /сто лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, съгласно
Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти
/Раздел ІІ, т.1.1.26/.
3.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник.
.
По т. 12 Предложение за отпускане на персонална пенсия. Докл.: П. Петров –
Председател на ОбС
П. Петров: Процедура по отпускане на персонална пенсия. Има ли становища?
Няма. Който е съгласен да приемем предложението за отпускане на персонална пенсия.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван
Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав
Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
Георги Гинчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 639
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:
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 Сузана
Янкова Панкова, ЕГН: 0251095792, настанена във ВУИ „Христо Ботев“ с. Подем с
Решение № 134/18.10.2017 год. на Районен съд – Нова Загора.
По т. 13 Предложение за актуализиране плана на бюджета на сметките за
средства от Европейския съюз. Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя. Подробно е разписано предложението.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван
Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав
Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
Георги Гинчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 640
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и ал.4 от ЗПФ, чл. 57 от
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Долна Митрополия и в изпълнение на т.11.2 от Решение № 478/31.01.2018 г.
ОбС Долна Митрополия, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20142020“, Проект „Обучения и заетост за младите хора“, както следва:
1.1 Намалява разходната част на плана на СЕС със сумата 28 377 лв. в т.ч. :
§ 02-01
§ 02-08
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80

Възнаграждения за нещатен персонал по трудови правоотношения - 21 501 лв.
Обезщетение на персонала, с характер на възнаграждения
- 2 895 лв.
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
- 2 471 лв.
Здравноосигурителни вноски от работодатели
- 914 лв.
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели
- 596 лв.
1.2 Намалява приходната част на плана на СЕС със сумата 28 377 лв. в т.ч. :

§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС - 30 165
лв.
§ 62-01 Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС + 72 лв.
§76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“
+ 1 716 лв.
1.3.
Приема изплащането на 72 лв., представляващи разходи за здравно осигуряване
за първите три дни от временната неработоспособност на лица, които нямат 6 месеца
осигурителен стаж и за неплатен отпуск. Средствата са за сметка на работодателя и са
невъзстановяеми съгласно сключения договор.
Дава съгласие сумата да бъде трансформирана от предоставен от бюджетна сметка временен
безлихвен заем в предоставен трансфер и да бъде отчетена в приходен параграф 62-00 –
„Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС“ и в намаление на приходен параграф
76-00 – „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“
2.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,
Проект „Обучения и заетост за младите хора с увреждания“, както следва:
2.1.Увеличава разходната част на плана на СЕС със сумата 2 244 лв. в т.ч. :
§ 02-01
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80

Възнаграждения за нещатен персонал по трудови правоотношения + 1 878 лв.
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
+ 218 лв.
Здравноосигурителни вноски от работодатели
+ 95 лв.
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели
+ 53 лв.
2.2. Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 2 244 лв. в т.ч. :

§76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“

+ 2 244 лв.

3.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,
Проект „Работа“, както следва:
3.1.Увеличава разходната част на плана на СЕС със сумата 34 488 лв. в т.ч. :
§ 02-01
§ 02-08
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80

Възнаграждения за нещатен персонал по трудови правоотношения + 28 802 лв.
Обезщетение на персонала, с характер на възнаграждения
+ 93 лв.
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
+ 3 659 лв.
Здравноосигурителни вноски от работодатели
+ 1 420 лв.
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели + 514 лв.

3.2. Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 34 488 лв. в т.ч. :
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС + 17 034
лв.
§76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“
+ 17 454 лв.
4.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20142020“,Проект „ Приеми ме 2015“, както следва:
4.1
§ 01-02
§ 02-02
§ 05-51
§ 05-60

Намалява разходната част на плана на СЕС със сумата 2 232 лв. в т.ч. :

Възнаграждения персонал по служебни правоотношения
Възнаграждения персонал по извънтрудови правоотношения
Осигурителни вноски то работодатели за ДОО
Здравноосигурителни вноски от работодатели

+ 1 376 лв.
- 1 506 лв.
- 230 лв.
- 220 лв.

§ 05-80 Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
§ 42-02 Обезщетения и помощи по социалното подпомагане
4.2

- 60 лв.
- 1 592 лв.

Намалява приходната част на плана на СЕС със сумата 2 232 лв. в т.ч. :

§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“

+ 1 314 лв.
- 3 546 лв.

5.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, Проект
„Предоставяне на топъл обяд от нуждаещи се в община Долна Митрополия“, както
следва:
5.1
§ 01-01
§ 01-02
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-11
§ 10-16

Увеличава разходната част на плана на СЕС със сумата 616 лв. в т.ч. :

Възнаграждения персонал по трудови правоотношения
Възнаграждения персонал по служебни правоотношения
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
Здравноосигурителни вноски от работодатели
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
Храна
Вода, горива и енергия
5.2

- 74 лв.
+ 55 лв.
+ 40 лв.
+ 1 лв.
- 30 лв.
+ 627 лв.
- 3 лв.

Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 616 лв. в т.ч. :

§ 95-07 Наличност по сметки в края на периода

+ 616 лв.

6.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
Проект „Нов шанс за успех“ и Проект „ Твоят час“, както следва:
6.1
§ 01-01
§ 05-51
§ 05-52
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-14
§ 10-15
§ 10-16
§ 10-20
§ 10-51
§ 10-62

Намалява разходната част на плана на СЕС със сумата 19 513 лв. в т.ч. :

Възнаграждения персонал по трудови правоотношения
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
Здравноосигурителни вноски от работодатели
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
Учебни и научноизследователски разходи
Материали
Вода, горива и енергия
Разходи за външни усуги
Командировки в страната
Разходи за застраховки

- 2 488 лв.
- 354 лв.
- 350 лв.
- 328 лв.
- 278 лв.
- 1 280 лв.
- 12 342 лв.
+ 803 лв.
- 2 140 лв.
- 760 лв.
+ 4 лв.

6.2
Намалява приходната част на плана на СЕС със сумата 19 513 лв. в т.ч. :
§ 62-01 Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС + 656 лв.
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС - 15 536
лв.
§ 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС
- 4 633 лв.
7.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, Проект „ Интегриран
воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, както следва:

7.1
§ 01-02
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80
§ 52-06

Възнаграждения персонал по служебни правоотношения
Осигурителни вноски то работодатели за ДОО
Здравноосигурителни вноски от работодатели
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
Изграждане на инфраструктурни обекти
7.2

§ 62-01
§ 63-01
§ 76-00
§ 77-00
§ 95-07

Намалява разходната част на плана на СЕС със сумата 7 189 082 лв. в т.ч. :
- 4 876 лв.
- 1 001 лв.
- 390 лв.
- 244 лв.
- 7 182 571 лв.

Намалява приходната част на плана на СЕС със сумата 7 189 082 лв. в т.ч. :

Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“
„Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС“
Наличност по сметки в края на периода

+ 2 840 475 лв.
- 2 416 975 лв.
- 3 462 391 лв.
- 938 764 лв.
- 3 211 427 лв.

8.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „INTEREG V-A Румъния – България 2014-2020“,
Проект „ Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“, както следва:
§ 10-15
§ 10-16
§ 10-20
§ 10-51
§ 10-52
§ 19-01
§ 51-00

8.1
Увеличава разходната част на плана на ДЕС със сумата 1 521 953 лв. в т.ч. :
Материали
- 373 лв.
Вода, горива и енергия
- 900 лв.
Разходи за външни усуги
+ 10 827 лв.
Командировки в страната
- 1 500 лв.
Кратскосрочни командировки в чужбина
+ 618 лв.
Платени държавни данъци, такси
+ 29 лв.
Основен ремонт на ДМА
+ 1 513 252 лв.
8.2

§ 36-01
§ 46-10
§ 62-01
§ 63-01
§ 76-00
§ 77-00
§ 95-07

Увеличава приходната част на плана на ДЕС със сумата 1 521 953 лв. в т.ч. :

Реализирани курсови разлики от валутни операции
Текущи помощи и дарения от ЕС
Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“
„Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС“
Наличност по сметки в края на периода

- 33 лв.
+ 37 138 лв.
+ 874 лв.
+ 905 лв.
+ 555 лв.
+ 938 764 лв.
+ 543 750 лв.

9.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „INTEREG V-A Румъния – България 2014-2020“,
Проект „ Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт
и Община Долна Митрополия“, както следва:
§ 10-15
§ 10-20
§ 10-52
§ 19-01

9.1
Увеличава разходната част на плана на ДЕС със сумата 200 лв. в т.ч. :
Материали
+ 37 лв.
Разходи за външни усуги
+ 38 лв.
Кратскосрочни командировки в чужбина
+ 96 лв.
Платени държавни данъци, такси
+ 29 лв.
9.2

Увеличава приходната част на плана на ДЕС със сумата 200 лв. в т.ч. :

§ 62-01 Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС § 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС -

+ 1 лв.
+ 25 415 лв.

§ 95-07 Наличност по сметки в края на периода

- 25 216 лв.

10.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „INTEREG V-A Румъния – България 2014-2020“,
Проект „ Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“,
като прави вътрешна компенсирана промяна, както следва:
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС § 95-07 Наличност по сметки в края на периода

+ 37 829 лв.
- 37 829 лв.

11.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“, Проект „
Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна-Долна /III-118/ Долна
Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III-118 Подем – Долна
Митрополия/Победа-Тръстеник//III-3004/
“ на територията на община Долна
Митрополия, както следва:
11.1

Увеличава разходната част на плана на РА със сумата 75 072 лв. в т.ч. :

§ 51-00 Основен ремонт на ДМА
11.2

+ 75 072 лв.

Увеличава приходната част на плана на ДЕС със сумата 75 072 лв. в т.ч. :

§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС -

+ 75 072 лв.

12. С настъпилите промени да бъде актуализиран разчета на сметките за средства от
Европейския съюз.

По т. 14 Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия за
безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на обект
„Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник – етап 2“ пред „Предприятие
за управление дейностите по опазване на околната среда“. Докл.: П. Цоновска – Кмет
на общината
П. Цоновска: Възможност за кандидатстване по ПУДОС за доизграждане на
канализационна мрежа в гр. Тръстеник. Вчера доста дълго разговаряхме в комисиите,
ако имате въпроси, Ви слушам.
Р. Илиевски: Вчера пропуснах да попитам, при незавършена процедура на
взаимоотношения със ПУДОС, ще повлияе ли това на класирането на проекта и
неговото финансиране.
П. Цоновска: Процедурата, за която говорите е почти на приключване. Това е
съвсем различно. Няма да повлияе.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на община Долна Митрополия за безвъзмездна
финансова помощ за финансиране изпълнението на обект „Канализационна и
водопроводна мрежа на гр. Тръстеник – етап 2“ пред „Предприятие за управление
дейностите по опазване на околната среда“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван
Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,

Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав
Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Людмил Евтимов отсъства от заседанието.
Георги Гинчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 641
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с изискванията при кандидатстване пред
ПУДООС, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да кандидатства пред ПУДООС за
безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Етап 2.1 –
„Канализационни клонове 1, 6, 12, 61, 66, 83, 126 и Гл.кл.ІІ, както и водопроводни
клонове в съответстващата територия" от проект: "Канализационна и
водопроводна мрежа на гр. Тръстеник - етап 2“
2.Определя проект "Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник етап 2“ Етап 2.1 – „Канализационни клонове 1, 6, 12, 61, 66, 83, 126 и Гл.кл.ІІ, както
и водопроводни клонове в съответстващата територия" като приоритетен за
развитието на община Долна Митрополия в съответствие с Общински план за развитие
на община Долна Митрополия за периода 2014-2020, Стратегическа цел 2: Подобряване
качеството средата в общината и повишаване привлекателността й като туристическа
дестинация; Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата;
Мярка 2.1.2:Подобряване на водоснабдяването и канализацията и пречистването на
отпадните
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да осъществи всички
необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта;
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

