ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес, 30.09.2020 г. от 10.00 часа в салона на Общината се проведе редовно
заседание на Общински съвет – Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-н Ц. Андрейски – Зам. кмет на Общината и
кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 15 общински съветника. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред.
Вчера в комисиите постъпиха три допълнителни предложения. Предложение за
предоставяне на училищен автобус за нуждите на СУ ” Евлоги Георгиев” гр. Тръстеник
,Предложение за Разрешение за формиране на целодневна разновъзрастова група в ДГ
„Божур“ с. Божурица със завишен брой деца за учебната 2020/2021 година и
Предложение за актуализация плана на капиталови разходи на община Долна Митрополия за
2020г. в частта финансирана със собствени средства и актуализиране на. ПЛАН – СМЕТКАТА
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 за 2020г. Предлагам да

бъдат т.21, т.22. и т.23
Има ли становища по дневния ред? Няма. Който е съгласен да приемем дневния
ред на днешното заседание, моля да гласува:

Гласували 15 съветника: “За” – 15, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
ДНЕВЕН

РЕД:

1. Предложение за актуализация плана на капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
2. Предложение за актуализиране бюджета на общината.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
3. Предложение за актуализация плана на капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
4. Предложение за приемане Проектобюджета в частта за местни дейности за 2021г.
и актуализираните бюджетни прогнози за 2022 и 2023г. на община Долна Митрополия.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината

5. Предложение за приемане информация за актуализирано разпределение на плана
на разходите по бюджета на община Долна Митрополия, включително по бюджетите
на второстепенните разпоредители към 30.06.2020г.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
6. Предложение за приемана информация за касовото изпълнение на бюджета и
сметките за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия към
30.06.2020г. по пълна бюджетна класификация.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
7. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия с проектно
предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения МИГ Долна
Митрополия - Долни Дъбник по Мярка 7.5 „ Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа
инфраструктура“ , финансирана по програмата за развитие на селските райони 20142020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
8. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия с проектно
предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP0018.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по мярка 8 „Инвестиции в развитието
на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
9. Предложение за удължаване на срока на услугата „ Патронажна грижа“ като
услуга от общ икономически интерес (УОИИ), по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-2.040-0054-C01, “ Патронажна
грижа за независим и достоен живот в община Долна Митрополия“, финансиран по
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана
от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, процедура BG05М9OP0012.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания “ –
компонент 2.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
10. Предложение за разрешение за формиране на яслена група в ДГ „ Здравец“ гр.
Долна Митрополия със завишен брой деца за учебната 2020/2021 година.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
11. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост в СУ „Васил Априлов“ – гр. Долна Митрополия, област Плевен, за
монтиране на радиосъоръжения.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
12. Предложение за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ IV, кв.16а по
плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, на основание чл.35 ал.3 от Закона за
общинската собственост (ЗОС).
Док:П.Цоновска-Кмет на общината

13. Предложение за продажба на УПИ III – 50, кв.9 по плана на гр.Долна
Митрополия, област Плевен.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
14. Предложение за продажба на УПИ VIII – 1045, кв.45 по плана на гр.Долна
Митрополия, област Плевен.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
15. Предложение за учредяване право на строеж върху поземлен имот УПИ IX – 1046,
кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
16. Предложение за продажба на УПИ X – 1047, кв.45 по плана на гр. Долна
Митрополия, област Плевен.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
17. Предложение за продажба на УПИ XI – 1048, кв.45 по плана на гр. Долна
Митрополия, област Плевен.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
18. Предложение за продажба на УПИ XII – 1049, кв.45 по плана на гр. Долна
Митрополия, област Плевен.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
19. Предложение за продажба на УПИ I -2 ,кв.71 по плана на с.Божурица, област
Плевен, заедно със строителните материали от самосрутили се сгради в имота.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
20. Предложение за продажба на поземлени имоти от общински поземлен фонд, с
НТП ‘‘ Лозе“ по КККР за землището на гр. Тръстеник.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
21. Предложение за предоставяне на училищен автобус за нуждите на СУ ” Евлоги
Георгиев” гр. Тръстеник
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
22. Предложение за Разрешение за формиране на целодневна разновъзрастова група в
ДГ „Божур“ с. Божурица със завишен брой деца за учебната 2020/2021 година
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
23. Предложение за
актуализация плана на капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства и актуализиране на.
ПЛАН – СМЕТКАТА 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 за 2020г.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината

П. Петров: Предстои да вземаме решения с поименно гласуване. Който е
съгласен днешното поименно гласуване да става с извикване на съветниците и с
отговор - “да”, “не”, “въздържал се” , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 191
На основание чл. 27, ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл. 85 и чл. 83, ал. 2, т.3 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет - Долна
Митрополия реши:
1. Поименното гласуване по всички точки до края на дневния ред, за които
съгласно ЗМСМА се изисква такова гласуване да става с извикване на съветниците и с
отговор - “да”, “не”, “въздържал се”.

По т.1 Предложение за актуализация плана на капиталови разходи на община
Долна Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства
Ц .Андрейски:. Актуализацията е свързана със закупуването на софтуерен
продукт на стойност 3600лв.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация плана на капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков ,Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 192
На основание чл.21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.З от Закона за
публичните финанси, Общински съвет- Долна Митрополия:

1.Увеличава плана за капиталови разходи на община Долна Митрополия за
2020г. в частта финансирана със собствени средства, както следва:
Стойност
Име на обекта съгласно
№ плана за капиталови
разходи на община Д. §
Митрополия за 2020
год.

Дейност
Съ г л. утвър д. п
ла н за кап.разх.
/било/
Целева
субс.

1.

Закупуване
на
софтуерен
продукт 53-01
„ESET
Endpoint
Protection Advanced”.
Общо:

122- Общинска
0
администрация
0

Собст
в. Срва

Предлож за
промяна
/става/
Целева
субс.

Нов
обект
0

Разлика +/-

Собств.
Ср-ва

Целева
субс.

3600
0
0

0

Собст в.
Ср- ва

3600

0

2. Увеличението по т.1 да бъде за сметка на намалението на разходната част на
бюджета на община Долна Митрополия, в местна дейност 998 „ Резерв“, § 97-00Резерв за непредвидени и неотложни разходи със сума 3600лв.
Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите разходи на
общината.

По т.2 Предложение за актуализиране бюджета на общината.
Ц .Андрейски:. Актуализацията е свързана със преизпълнение на плана за
приходите за шестмесечието,като най – голяма е частта на данък придобиване на
имущество по дарения и възмезден начин 40 000лв. общо сума е 61 000лв.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране бюджета на общината , моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 193
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, Общински съвет- Долна Митрополия:

3600

1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в местна дейност със сумата 61 000лв.,както следва:
1.1 Увеличава плана на приходната част на бюджета в местна дейност на
първостепенния разпоредител с бюджет със сумата 61 000 лв., в т.ч:
- § 13- 04 – Данък по придобиване на имущество по дарения и
възмезден начин
40 000 лв.
- § 36- 11 – Получени застрахователни обезщетения
9 532 лв.
- § 36- 19 – Други неданъчни приходи
2 468 лв.
- § 40- 40 – Постъпления от продажба на сгради
9 000лв.
2. Увеличава плана на разходната част на бюджета в местна дейност на община
Долна Митрополия със сумата 61 000 лв.,както следва:
2.1 Увеличава плана на първостепенния разпоредител с бюджет със сумата
61 000лв., както следва:
- местна дейност „ВиК“, § 10- 30 Текущ ремонт 9 532лв.
- местна дейност „Резерв“, §97- 00- Резерв за непредвидени и неотложни разходи51 468лв.

По т.3 Предложение за актуализация плана на капиталови разходи на община
Долна Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства.
Ц .Андрейски:.Актуализацията е свързана със закупуването на палетна
камина за нуждите на ДГ „Бреза“ с.Комарево.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация плана на капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 194
На основание чл.21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет- Долна Митрополия:
1.Увеличава плана за капиталови разходи на община Долна Митрополия за
2020г. в частта финансирана със собствени средства, както следва:

Стойност
Име на обекта съгласно
Дейност
№ плана за капиталови
разходи на община Д. §
Митрополия за 2020 год.

1. Закупуване на пелетна
камина
..ПРИТИ
РЬ\¥35В” за ДГ „Бреза“ с 52-03
Комарево, база с. Подем
Общо:

311-ДГ

Съгл. утвърд. план Предлож за
за кап.разх.
промяна
/било/
/става/
Целева
субс.

Собств.
Ср-ва

0

Нов
обект

0

0

Целева
субс.

Собств.
Ср-ва

Разлика +/Целева
субс.

Собств.
Ср-ва

3 215
0
0

3 215
3 215

0

2. Увеличението по т. 1 да бъде за сметка на намалението на
разходната част на бюджета на община Долна Митрополия, в местна дейност
998 „ Резерв“, § 97-00- Резерв за непредвидени и неотложни разходи със
сумата 3 215лв.
Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите
разходи на общината.

По т.4 Предложение за приемане Проектобюджета в частта за местни дейности
за 2021г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2022 и 2023г. на община Долна
Митрополия.
Ц .Андрейски:.Приема се Проектобюджета за 2021г. и актуализираните
бюджетни прогнози за 2022г. и 2023г.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане Проектобюджета в частта за местни дейности за 2021г. и
актуализираните бюджетни прогнози за 2022 и 2023г. на община Долна Митрополия ,
моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” –,Александър Печеняков ,Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 195
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните
финанси, чл.27, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Долна Митрополия и във връзка с писмо на
Министерство на финансите БЮ № 4/ 01.09.2020г., Общински съвет – Долна
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Митрополия:
I. Приема Проектобюджета за 2021г. и актуализираните бюджетни
прогнози за 2022 и 2023г на община Долна Митрополия.
Приложение:Макет за актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023г.
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

По т.5 Предложение за приемане информация за актуализирано разпределение
на плана на разходите по бюджета на община Долна Митрополия, включително по
бюджетите на второстепенните разпоредители към 30.06.2020г.
Ц .Андрейски:.Кмета на общината е длъжен да внася актуализация на вашето
внимание предоставяме за второто тримесечие за 2020г.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане информация за актуализирано разпределение на плана на
разходите по бюджета на община Долна Митрополия, включително по бюджетите на
второстепенните разпоредители към 30.06.2020г. , моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 196
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 Наредбата 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, 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 30.06.2020г.,съгласно Приложение №1,
Приложение №2 и Приложение №3

По т.6 Предложение за приемана информация за касовото изпълнение на
бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия
към 30.06.2020г. по пълна бюджетна класификация
Ц .Андрейски:.На предната сесия приехме бюджета за преизпълнение за
2019г. сега представяме на вашето внимание отчета за първото полугодие на
настоящата година, заедно с проложенията.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемана информация за касовото изпълнение на бюджета и
сметките за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия към
30.06.2020г. по пълна бюджетна класификация, моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 197
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 30.06.2020г. по прихода и разхода по параграфи , дейности и функции както
следва :
1.1 По прихода - приема информация за изпълнението на бюджета към
30.06.2020
г., разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1,2,3.
1.2 По разхода - приема информация за изпълнението на бюджета към
30.06.2020
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 30.06.2020г. , съгласно Приложения №
11,12,13,14,15,16,17,18.
3.Приема информация за изпълнението на плана за капиталовите разходи на
община Долна Митрополия към 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 9.
4.Приема информация за състоянието на общинския дълг към 30.06.2020г,
Съгласно
Приложения №19

По т.7 Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия с
проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения МИГ
Долна Митрополия - Долни Дъбник по Мярка 7.5 „ Инвестиции за публично ползване
в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа
инфраструктура“ , финансирана по програмата за развитие на селските райони 20142020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Ц .Андрейски:.С решение от юли месец на настоящата година дадохме
съгласие да кандидатстваме със проектно предложение за изграждане на посетителски
център в с.Байкал,сега е необходимо да увеличим плана за капиталовите разходи с
9 612лв за изработване на инвестиционен проект за този център.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на община Долна Митрополия с проектно
предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения МИГ Долна

Митрополия - Долни Дъбник по Мярка 7.5 „ Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа
инфраструктура“ , финансирана по програмата за развитие на селските райони 20142020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , моля да
гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 198
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общинския съвет- Долна Митрополия:
1. Увеличава плана за капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства,
както следва:
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2.Увеличението по т. 1 да бъде за сметка на намалението на
разходната част на бюджета на община Долна Митрополия, в местна дейност
998 „ Резерв“, § 97-00- Резерв за непредвидени и неотложни разходи със
сумата 9 612лв.
II.Промяната да бъде отразена в плана за капиталовите разходи на
общината.

По т.8 Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия с
проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения
BG06RDNP001- 8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по мярка 8
„Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на
горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Ц .Андрейски:.Имаме възможност да кандидатстваме по програма за развитие
на селските райони за залесяване и поддръжка,предвиждане а сега около 600дк.,тавана

на проектните предложения е 580 000лв., необходимо е ваше решение за да
кандидатстваме.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на община Долна Митрополия с проектно
предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP0018.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по мярка 8 „Инвестиции в развитието
на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 199
На основание чл. 21, ал. 2. във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
– Долна Митрополия:
1.Дава съгласие община Долна Митрополия да кандидатства по Процедура
чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1
"Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и
подобряване на жизнеспособността на горите" от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проекта съответстват на
приоритетите на Плана за развитие на Община Долна Митрополия за 2014 – 2020 год.
3.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
последващи действия за кандидатстване с проектното предложение по т. 1.

По т.9 Предложение за удължаване на срока на услугата „ Патронажна грижа“
като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-2.040-0054-C01, “ Патронажна
грижа за независим и достоен живот в община Долна Митрополия“, финансиран по
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана
от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, процедура BG05М9OP0012.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания “ –
компонент 2.
Ц .Андрейски:.Услугата беше със срок една година,които изтичаше в средата
на октомври получихме писмо,че е възможно ако желаем да удължим с половин
година.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 200
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет - Долна Митрополия следното:
1.Общински съвет – Долна Митрополия в качеството си на възложител, чрез
Кмета на Община Долна Митрополия, възлага на Кмета на Община Долна Митрополия
да издаде заповед за промяна на заповедта за възлагане на УОИИ:
- Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“ в община
Долна Митрополия да предоставя мобилни почасови интегрирани здравно – социални
услуги в дома на потребителите - по Проект „Патронажна грижа за независим и
достоен живот в община Долна Митрополия“, процедура BG05M9OP001-2.040
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ –
КОМПОНЕНТ 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –
2020, за срок до 10.04.2021 г.
- Възлагането да се извърши със изменение на заповед № РД - 08- 134/06.03.2020
г. на Кмета на Община Долна Митрополия;
- Възлага на Кмета на общината да измени Вътрешните правила за възлагане на
услуга от общ икономически интерес, които да регламентират начина на предоставяне
на услугата, съответните изисквания и конкретните за общината условия при
възлагането на услугата, съобразно изискванията на Решение на Комисията от 20
декември 2011г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на
компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия,
натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.
Кмета на Община Долна Митрополия да осигури осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

По т.10 Предложение за разрешение за формиране на яслена група в ДГ „
Здравец“ гр. Долна Митрополия със завишен брой деца за учебната 2020/2021 година
Ц .Андрейски:.Постъпило е предложение от Елена Луканова,директор на
детската градина гр.Долна Митрополия за формиране на яслена група със завишен брой
деца 23,максималния брой по норматив е 18, с ваше решение може да бъде увеличен с
още 5 деца.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за разрешение за формиране на яслена група в ДГ „ Здравец“ гр. Долна
Митрополия със завишен брой деца за учебната 2020/2021 година , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 201
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл. 20 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 57а, ал. 1, 2 и 3 от НАРЕДБА за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. Общински съвет – Долна Митрополия:
1.Разрешава формиране на яслена група с 23 деца в ДГ „Здравец“ гр. Долна
Митрополия, през учебната 2020/2021 г.

По т.11 Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост в СУ „Васил Априлов“ – гр. Долна Митрополия, област Плевен,
за монтиране на радиосъоръжения.
Ц .Андрейски:.Предложението е свързано с изтичащ договор за наем на
монтиране на съоръжение на мобилен оператор в предвид на това е необходимо ваше
решение за да се проведе процедура и да се сключи нов договор.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
в СУ „Васил Априлов“ – гр. Долна Митрополия, област Плевен, за монтиране на
радиосъоръжения , моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 202
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
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Долна Митрополия:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публичен
търг с тайно наддаване, част от имот – публична общинска собственост,
представляваща: Част от помещение /бивше хранилище по биология и химия/ с площ 10
кв.м. и част от покривно пространство с площ 40 кв.м., находящи се в сградата на СУ
„Васил Априлов“, разположена в УПИ ІІ, кв.16 по плана на град Долна Митрополия
/АОС №226 от 18.04.2000 година/, за монтиране на радиосъоръжения.
2. Определя следните условия на които трябва да отговарят участниците в търга:
 Да имат право да предоставят електронни съобщения, съгласно
действащото законодателство и да бъдат вписани в Публичния регистър по Закона за
електронните съобщения.
3. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ в размер на 750,00 лв.
/седемстотин и петдесет лева/ без ДДС или 900,00лв. /деветстотин лева/ с ДДС,
определена съгласно чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост /ЗОС/;
4. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед за
откриване на процедура за отдаване под наем на описания в т.1 имот.
5. Възлага на Директора на СУ “Васил Априлов“ – гр. Долна Митрополия да
организира провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник

По т.12 Предложение за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ IV,
кв.16а по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, на основание чл.35 ал.3 от
Закона за общинската собственост (ЗОС).
Ц .Андрейски:.Имаме отстъпено право на строеж през 1997г. и сега
лицето,което е усвоило правото на строеж иска да си закупи земята.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ IV, кв.16а по
плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, на основание чл.35 ал.3 от Закона за
общинската собственост (ЗОС) , моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” –, Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав
Траянов, Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 203
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл.35 ал.3 и чл. 41, ал.2, от Закона за общинската
собственост (ЗОС), Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба на УПИ ІV, кв.16а с площ 850 кв.м.,
по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен (АОС № 61 от 11.04.1997г.), на г-жа
Ваня Георгиева Дочева, с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Георги С. Раковски“, №27,

– като собственик на законно построена в имота сграда по силата на н.а № 32, том IІІ,
рег.№ 1782, дело 211 от 2015г.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 жилищен имот, в размер
на 5490,00 лв. (пет хиляди четиристотин и деветдесет лева) без ДДС - сума
облагаема с ДДС, на основание чл. 45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед и сключи
договор за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.
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 2020 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост с площ 850 кв.м.,
представляващ УПИ ІV, кв.16а, по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен.

По т.13 Предложение за продажба на УПИ III – 50, кв.9 по плана на гр.Долна
Митрополия, област Плевен.
Ц .Андрейски:.Продажба на празно дворно място 660км. кв.9 по плана на
гр.Долна Митрополия.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ III – 50, кв.9 по плана на гр.Долна Митрополия,
област Плевен , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 204
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 660 кв.м., представляващ УПИ III-50,
кв.9 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен / АОС № 2632 от 24.07.2006г /.

2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
4570,00лв. /четири хиляди петстотин и седемдесет 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 2020 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 660 кв.м.,
представляващ УПИ III-50, кв.9 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен.

По т.14 Предложение за продажба на УПИ VIII – 1045, кв.45 по плана на
гр.Долна Митрополия, област Плевен.
Ц .Андрейски:.Няколко едентични предложения в кв.45, има заявен интерес
за закупуване на празни дворни места и в тази връзка е необходимо решение, за
провеждане на търг и продажба.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ VIII – 1045, кв.45 по плана на гр.Долна
Митрополия, област Плевен , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 205
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 500 кв.м., представляващ УПИ VIII1045, кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен / АОС № 9511от
09.09.2020г /.

2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
6 270,00лв. /шест хиляди двеста и седемдесет 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 2020 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 500 кв.м.,
представляващ УПИ VIII-1045, кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област
Плевен.

По т.15 Предложение за учредяване право на строеж върху поземлен имот УПИ
IX – 1046, кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен.
Ц .Андрейски:. Има постъпило заявление за учредяване право на стоеж в
кв.45,с площ 470кв.м.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване право на строеж върху поземлен имот УПИ IX – 1046,
кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов ,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 206
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост (ЗОС) и чл. 51, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),Общински съветДолна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на строеж, чрез публичен търг с
тайно наддаване, върху 100 кв.м. от УПИ IX-1046, кв.45, по плана на гр.Долна
Митрополия, област Плевен, с обща площ 470 кв.м., съгласно АОС № № 9514 от
09.09.2020 година.
2. Определя пазарна цена за учредяване право на строеж върху описаните
100кв.м, възлизаща на 860,00лв. (осемстотин и шестдесет лева), сума необлагаема с
ДДС, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг с
тайно наддаване за учредяване правото на строеж и да сключи договор със спечелилия
участник.
4. Допълва в Раздел II, буква “Г“ (Имоти, върху които Община Долна
Митрополия има намерение да учреди ограничени вещни права) от Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както
следва:
4.1 Учредяване право на строеж върху 100 кв.м. разгъната застроена площ, от
незастроен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-1046, кв. 45 с
площ 470 кв.м. по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен.

По т.16 Предложение за продажба на УПИ X – 1047, кв.45 по плана на гр.
Долна Митрополия, област Плевен
Ц .Андрейски:. Предложението е за продажба на дворно място в кв.45 в
гр.Долна Митрополия.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ X – 1047, кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия,
област Плевен , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 207
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 550 кв.м., представляващ УПИ X-1047,
кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен / АОС № 9515 от 09.09.2020г /
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
6900,00лв. /шест хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС,
съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира провеждането
на търга и сключи договор за покупко-продажба със спечелилия участник.
4. Допълва Раздел II, буква “Б“ /Имущество /движимо и недвижимо/, което
Община Долна Митрополия има намерение да продаде/ от Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 550 кв.м.,
представляващ УПИ X-1047, кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен.

По т.17 Предложение за продажба на УПИ XI – 1048, кв.45 по плана на гр.
Долна Митрополия, област Плевен.
Ц .Андрейски:.Това предложение е същото като предходното.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ XI – 1048, кв.45 по плана на гр. Долна
Митрополия, област Плевен , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 208
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 460 кв.м., представляващ УПИ XI-1048,
кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен / АОС № 9516 от 09.09.2020г /
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
5770,00лв. /пет хиляди седемстотин и седемдесет 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 2020 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 460 кв.м.,
представляващ УПИ XI-1048, кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен.

По т.18 Предложение за продажба на УПИ XII – 1049, кв.45 по плана на гр.
Долна Митрополия, област Плевен.
Ц .Андрейски:.Дворно място с площ 430кв.м., в кв.45.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ XII – 1049, кв.45 по плана на гр. Долна
Митрополия, област Плевен , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 209
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 430 кв.м., представляващ УПИ XII-1049,
кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен / АОС № 9517 от 09.09.2020г /
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
5390,00лв. /пет хиляди триста и деветдесет 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 2020 година, със следния имот:

4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 430 кв.м.,
представляващ УПИ XII-1049, кв.45 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен.

По т.19 Предложение за продажба на УПИ I -2 ,кв.71 по плана на с.Божурица,
област Плевен, заедно със строителните материали от самосрутили се сгради в имота.
Ц .Андрейски:.Продажба на дворно място с площ 1035кв.м. в с.Божурица,
има заявен интерес за закупуване.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ I -2 ,кв.71 по плана на с.Божурица, област Плевен,
заедно със строителните материали от самосрутили се сгради в имота , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” –Александър Печеняков Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 210
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 1135 кв.м., представляващ УПИ I-2, кв.71
по плана на с.Божурица, област Плевен / АОС № 2998 от 26.02.2007г /, заедно със
строителните материали от самосрутилите се сгради в имота.
2. Определя пазарна цена за продажба на описаното в точка 1 имущество,
възлизащо на 5130,00лв. /пет хиляди сто и тридесет лева / без ДДС.
Сумата е облагаема със ДДС, съгласно чл.12, ал.1 и 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 2020 година, със следния имот:

4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 1135 кв.м.,
представляващ УПИ I-2, кв.71 по плана на с.Божурица, област Плевен, заедно със
строителните материали от самосрутилите се сгради в имота.

По т.20 Предложение за продажба на поземлени имоти от общински поземлен
фонд, с НТП ‘‘ Лозе“ по КККР за землището на гр. Тръстеник.
Ц .Андрейски:. Има заявен интерес за закупуване на имоти с начин на трайно
ползване“Лозе“ в землището на гр.Тръстеник,имотите са описани с продажни оценки.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на поземлени имоти от общински поземлен фонд, с НТП ‘‘
Лозе“ по КККР за землището на гр. Тръстеник , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 211
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, т.2, 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 провеждане на публичен
търг с тайно наддаване на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост,
представляващи поземлени имоти, както следва:
1.1. ПИ с идентификатор № 73359.2.21 с площ 1 475.00 кв.м., НТП „Лозе“,
местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС №9402/16.03.2020 година/;
1.2. ПИ с идентификатор № 73359.2.36 с площ 1 999.00 кв.м., НТП „Лозе“,
местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС №9403/16.03.2020г./;
1.3
ПИ с идентификатор № 73359.2.65 с площ 1 000.00 кв.м., НТП „Лозе“,
местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС №9408/16.03.2020 г./;
1.4. ПИ с идентификатор № 73359.2.74 с площ 1 000.00 кв.м., НТП „Лозе“,
местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС №9409/16.03.2020 г./;

1.5. ПИ с идентификатор № 73359.2.90 с площ 1 000.00 кв.м., НТП „Лозе“,
местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС №9410/16.03.2020 г./;
1.6. ПИ с идентификатор № 73359.2.91 с площ 2 000.00 кв.м., НТП „Лозе“,
местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС №9411/16.03.2020г./;
1.7. ПИ с идентификатор № 73359.3.25 с площ 1 914.00 кв.м., НТП „Лозе“,
местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС №9412/16.03.2020 г./ ;
1.8. ПИ с идентификатор № 73359.3.71 с площ 2 007.00 кв.м., НТП „Лозе“,
местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС №9413/16.03.2020 г./;
1.9. ПИ с идентификатор № 73359.3.93 с площ 1 166.00 кв.м., НТП „Лозе“,
местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС №9414/16.03.2020 г./;
2.
Определя пазарните цени за продажба на описаните в точка 1 поземлени
имоти - суми необлагаеми с ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху
добавената стойност /ЗДДС/, както следва:
 Пазарна цена за имота описан в т.1.1 - 1 771,00 лв. (хиляда седемстотин
седемдесет и един лева) ;
 Пазарна цена за имота описан в т.1.2 - 2 401,00 лв. (две хиляди
четиристотин и един лева);
 Пазарна цена за имота описан в т.1.3 -1 201,00 лв. (хиляда двеста и един
лева);
 Пазарна цена за имота описан в т.1.4 -1 201,00 лв. (хиляда двеста и един
лева);
 Пазарна цена за имота описан в т.1.5 - 1 201,00 лв. (хиляда двеста и един
лева);
 Пазарна цена за имота описан в т.1.6 - 2 402,00 лв. (две хиляди
четиристотин и два лева);
 Пазарна цена за имота описан в т.1.7 - 2 299,00 лв. (две хиляди двеста
деветдесет и девет лева);
 Пазарна цена за имота описан в т.1.8 - 2 410,00 лв. (две хиляди
четиристотин и десет лева);
 Пазарна цена за имота описан в т.1.9 - 1 400,00 лв. (хиляда и
четиристотин лева);
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира провеждането
на търга и сключи договор за покупко-продажба със спечелилите участници.
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 2020 година, със следните имоти:
4.1. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №
73359.2.21 с площ 1 475.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III
по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен;
4.2. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №
73359.2.36 с площ 1 999.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III
по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен;

4.3. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №
73359.2.65 с площ 1 000.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III,
по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен;
4.4. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №
73359.2.74 с площ 1 000.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III
по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен;
4.5. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №
73359.2.90 с площ 1 000.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III
по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен;
4.6. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №
73359.2.91 с площ 2 000.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III
по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен;
4.7. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №
73359.3.25 по КККР за землището на гр.Тръстеник, целият с площ 1 914.00 кв.м., НТП
„Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР на гр.Тръстеник, област
Плевен;
4.8. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №
73359.3.71 по КККР за землището на гр.Тръстеник, целият с площ 2 007.00 кв.м., НТП
„Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР на гр.Тръстеник, област
Плевен;
4.9. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №
73359.3.93 с площ 1 166.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III
по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен;

По т.21 Предложение за предоставяне на училищен автобус за нуждите на СУ ”
Евлоги Георгиев” гр. Тръстеник.
Ц .Андрейски:.Получихме нов училищен автобус за да бъде предоставен
на,което и да е училище е необходимо вашето решение.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за Предложение за предоставяне на училищен автобус за нуждите на
СУ ” Евлоги Георгиев” гр. Тръстеник , моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 212
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 т.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 29.03.2015 г., Общински съвет - Долна
Митрополия:
1. Определя за имуществен ползвател на моторно превозно средство, марка
„Акиа“, модел „L9“, 35+1 места, с рег. № СВ 7693 РС, СУ ”Евлоги Георгиев” гр.
Тръстеник 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 2020 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.22 Предложение за Разрешение за формиране на целодневна
разновъзрастова група в ДГ „Божур“ с. Божурица със завишен брой деца за учебната
2020/2021 година
Ц .Андрейски:. Има постъпило предложение от директора на детската
градина в с.Божурица, максималния брой деца по норматив е 23,там има подадени
повече заявления със ваше решение могат да бъдат увеличени с 5 деца.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за разрешение за формиране на целодневна разновъзрастова група в ДГ
„Божур“ с. Божурица със завишен брой деца за учебната 2020/2021 година , моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 123
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл. 20 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 57а, ал. 1, 2 и 3 от НАРЕДБА за

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. Общински съвет – Долна Митрополия:
1.Разрешава формиране на целодневна разновъзрастова група с 28 деца в ДГ
„Божур“ с. Божурица, през учебната 2020/2021 г.

По т.23

Предложение за актуализация плана на капиталови разходи на община
Долна Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства и актуализиране
на. ПЛАН – СМЕТКАТА 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 за 2020г.

П. Петров:Има допусната техническа грешка първия ред датата е 18
август,а не 18 февруари.
Ц .Андрейски:.Предложението е свързано с проекта,които изпълнява за
реконструкция на старото общинско депо,капиталовите разходи се увеличават с
9 600лв., проекта е изготвен 2014г. и количеството отпадък е било доста по- малък, сега
тези средства са необходими за корекция на инвестиционния проект.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за актуализация плана на капиталови разходи на община Долна Митрополия за 2020г. в
частта финансирана със собствени средства и актуализиране на. ПЛАН – СМЕТКАТА 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 за 2020г.
, моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,Мирослав Траянов,
Николай Желев, Пламен Чуканов ,Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 124
На основание чл.21,ал1,т.6 от ЗМСМА, чл.124,ал.2 опт Закона за публичните
финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Увеличава плана за капиталови разходи на община Долна Митрополия за
2020г. в частта финансирана със собствени средства.

Име на обекта съгласно Стойност
плана за капиталови
Дейност
№ разходи
на
община
§
Д.Митрополия
за 2020 год.

1. Реконструкция
и
закриване на старото
общинско
депо
в
51-00
землището на гр. Долна
Митрополия ППР
Общо:

623Чистота

Съгл.утвърд.план за Предлож за
кап.разх.
промяна
/било/
/става/
Целева
субс.

Собств.
Ср-ва

Целева
субс.

Собств.
Ср-ва

0

14 480

0

24 080

0

14 480

0

24 080

Разлика +/Целева
субс.

Собств.
Ср-ва

9 600

0

9 600

2.Увеличава по т.1 да бъде за сметка на намалението на разходната част на
бюджета на община Долна Митрополия, в местна дейност 623 „ Чистота“, § 10- 20 –
Разходи за външни услуги със сумата 9600лв.
Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите разходи на
общината и в 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 за 2020 г.

П.Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание на общинския съвет.
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