ПРОТОКОЛ
№8
Днес, 27.03.2020 г. от 10.00 часа в салона на Общината се проведе
редовно заседание на Общински съвет – Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Цоновска – Кмет на Общината и
кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 14 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Вчера в
комисиите постъпиха две допълнителни предложения: Предложение за
актуализация плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2020 г. в частта финансирана със собствени средства и
целева субсидия за капиталови разходи и Предложение за промяна на
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на община Долна Митрополия. Предлагам да бъдат
съответно т.32 и т.33. Има ли становища по дневния ред? Няма. Който е
съгласен да приемем дневния ред на днешното заседание, моля да гласува:
Гласували 14 съветника: “За” – 14, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1.
Предложение за приемане на отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2019
г. – 31.12.2019 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
2. Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Долна
Митрополия (2014-2020г.) през 2019 г. и Годишна програма за 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
3. Предложение за приемане Отчет за дейността на МКБППМН Долна
Митрополия през 2019 г.
Докл.:П. Петров – Председател на ОбС
Марияна Илчева – Секретар на МКБППМН

4. Предложение за приемане на Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение
на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление
на отпадъците на територията на Община Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
5. Предложение за приемане на Отчет на изпълнението на
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Община Долна Митрополия за 2019 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
6. Предложение за приемане на „Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Долна
Митрополия“
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
7. Предложение за определяне на състав на Обществен съвет за
оказване на съдействие и контрол в областта на социалното подпомагане и
социалните услуги в община Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
8. Предложение за приемане на Общинска програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Долна Митрополия за периода 2020-2023 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
9. Предложение за приемане на краткосрочна Програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива за периода от 01.01. до 31.12.2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
10. Предложение за приемане на Програма за развиване на система
за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на
територията на община Долна Митрополия за 2020-2022 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
11. Предложение за приемане на Годишен план за дейността на
Звено „Вътрешен одит“ в Община Долна Митрополия за 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
12. Предложение за предоставяне на Стратегически план за
дейността на Звено „Вътрешен одит“ в Община Долна Митрополия за
периода 2020 г.-2022 г.

Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
13. Предложение за актуализация плана на капиталови разходи на
Община Долна Митрополия за 2020 г. в частта финансирана със собствени
средства
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
14. Предложение за поправка на допусната неточност в Решение
№85 от Протокол №5 от 13.02.2020 г. на ОбС Долна Митрополия.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
15. Предложение за приемане на бюджетна прогноза в частта за местни
дейности за периода 2021-2023 г. на община Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
16. Предложение за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
17. Предложение за трансформиране на част от Целевата субсидия
за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за
извършване на текущ ремонт на общински пътища
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
18. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия
по Процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от
Фонд „Социална закрила“
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
19. Предложение за даване на съгласие за учредяване право на
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост и приемане на
окончателен размер на определените парични обезщетения за общински
имоти за изграждане на обект „Водопроводно отклонение за ПИ
05013.137.58, м. „Ливадите“ по КККР на с. Божурица
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
20. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от
Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, за стопанската 2020-2021 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

21. Предложение за продажба на стояща дървесина на корен от
общински горски територии, включени в Годишния план за ползване на
дървесина през 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
22. Предложение за изработване на проект за подробен устройствен
план – ПУП за ПИ с идентификатор 53655.93.420, местност „Горните
градини“, землище с. Ореховица
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
23. Предложение за продажба на УПИ XVI, кв. 81 по плана на гр.
Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
24. Предложение за продажба на УПИ XIII, кв. 81 по плана на гр.
Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
25. Предложение за продажба на УПИ XIV, кв. 81 по плана на гр.
Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
26. Предложение за продажба на УПИ XV, кв. 81 по плана на гр. Долна
Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
27. Предложение за продажба на УПИ XIII, кв. 9 по плана на с. Победа
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
28. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор
73359.92.389 по КК и КР на гр. Тръстеник
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
29. Предложение за учредяване право на ползване върху имот
публична общинска собственост в полза на сдружение „ФК Тръстеник
Сдружение“.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
30. Предложение за допускане ПУП – ПП и учредяване право на
прокарване през имоти общинска собственост в местността „Кременижа“
землище с. Горна Митрополия.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

31. Предложение за допускане ПУП – ПРЗ за местността
„Гарговското“ землище с. Славовица.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
32. Предложение за актуализация плана на капиталовите разходи на
община Долна Митрополия за 2020 г. в частта финансирана със собствени
средства и целева субсидия за капиталови разходи
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
33. Предложение за промяна на Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на територията на
община Долна Митрополия
Докл.: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:
Гласували 14 съветника: “За” – 14 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 98
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 приемане на отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2019
г. – 31.12.2019 г. 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 приемане на отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019
г., моля да гласува:
Гласували 14 съветника: “За” – 14 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 99
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 117 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Долна
Митрополия:
Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Долна Митрополия за периода 01.07.2019 г.-31.12.2019 год.
По т. 2 Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Долна
Митрополия (2014-2020г.) през 2019 г. и Годишна програма за 2020 г.
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 приемане на Годишен доклад за наблюдение
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Долна
Митрополия (2014-2020г.) през 2019 г. и Годишна програма за 2020 г.,
моля да гласува:
Гласували 14 съветника: “За” – 14 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 100
На основание чл. 44, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91 от
Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Общински
съвет – Долна Митрополия:
1. Приема Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Долна Митрополия 2014 – 2020 г.
за 2019 г.
2. Приема Годишна програма за изпълнение на Общинския план за
развитие на Община Долна Митрополия 2014 – 2020 г. за 2020 г.
По т.3 Предложение за приемане Отчет за дейността на МКБППМН
Долна Митрополия през 2019 г. Докл.:П. Петров – Председател на ОбС
Марияна Илчева – Секретар на МКБППМН

П. Петров: Има ли становища? Няма.Отчета е пред Вас. Който е
съгласен да приемем предложението за приемане на Отчет за дейността на
МКБППМН Долна Митрополия през 2019 г.,моля да гласува:
Гласували 14 съветника: “За” – 14 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 101
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 2
от ЗБППМН, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Приема Отчета за дейността на местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община
Долна Митрополия през 2019 година.
По т.4 Предложение за приемане на Годишен отчет за 2019 г. за
изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците на територията на Община Долна Митрополия.
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 приемане на Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на
Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците на територията на Община Долна Митрополия.
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 102
По т.5 Предложение за приемане на Отчет на изпълнението на
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Община Долна Митрополия за 2019 г. 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 приемане на Отчет на изпълнението на Програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Долна Митрополия за 2019 г
Гласували 14 съветника: “За” – 14 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 103
На основание чл. 10, ал. 3. Т. 2 от ЗЕВИ и чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема информация по изпълнение на програмите по чл. 9 от
Закона за енергията от възобновяеми източници на Община Долна
Митрополия за 2019 г.
По т. 6 Предложение за приемане на „Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Долна
Митрополия“. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Всички изменения по наредбата са изпълнени.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на „Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Долна Митрополия“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 104

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, от ЗМДТ и
във връзка със Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г.,
Общински съвет - Долна Митрополия:
ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, както следва:
1. създава нова ал.3 към чл.17, със следното съдържание:
през 2020г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата предплатили
до 30.06.2020г. Такса битови отпадъци за цялата година.
2.
Възлага на кмета на Община Долна Митрополия изпълнението
на настоящото решение.
Наредбата за изменение на Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията на Община Долна
Митрополия е приета с Решение № ……....., взето с протокол № ……......от
........................ година.
По т.7 Предложение за определяне на състав на Обществен съвет за
оказване на съдействие и контрол в областта на социалното подпомагане и
социалните услуги в община Долна Митрополия. Докл.:П. Цоновска –
Кмет на общината
П. Цоновска: Правя връзка с чл.35 от Закона за социално
подпомагане - датира от 2000г.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане за определяне на състав на Обществен съвет за
оказване на съдействие и контрол в областта на социалното подпомагане и
социалните услуги в община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 14 съветника: “За” – 14 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 105
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.35 от Закона за
социално подпомагане и чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги,
Общински съвет Долна Митрополия:
Определя състав на Обществен съвет за оказване на съдействие и
контрол в областта на социалното подпомагане и социалните услуги в
община Долна Митрополия, както следва:

Председател: Директор на „Дом за стари хора“ с. Горна
Митрополия;
Членове:
1. Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Долна
Митрополия;
2. Управител на „Медицински център“ – Долна Митрополия;
3. Ръководител на „Център за обществена подкрепа“ – Долна
Митрополия;
4. Директор на СУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Тръстеник;
5. Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Долна Митрополия;
6. Председател на Основна /общинска/ организация на СИБ

По т.8 Предложение за приемане на Общинска програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Долна Митрополия за периода 2020-2023 г. 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 приемане на Общинска програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Долна
Митрополия за периода 2020-2023 г.
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 106
На основание чл. 21, ал. 1, т.12, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от
Закона за защита на животните, Общински съвет – Долна Митрополия:

1.
Приема Общинска програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Долна Митрополия за
периода 2020 – 2023 г.
По т.9 Предложение за приемане на краткосрочна Програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива за периода от 01.01. до 31.12.2020 г. 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 приемане на краткосрочна Програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за
периода от 01.01. до 31.12.2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,
Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева,
Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 107
На основание чл. 9 и чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ и чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Приема краткосрочна Програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода от 01.01. до
31.12.2020 г.
По т.10 Предложение за приемане на Програма за развиване на
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни
контейнери на територията на община Долна Митрополия за 2020-2022 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Ще се опитаме да увеличим броя на контейнерите по
селата.

П. Петров :Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Програма за развиване на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на
територията на община Долна Митрополия за 2020-2022, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 108
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 79, ал.5 от Закона за опазване на околната
среда /ЗООС/, Общински съвет – Долна Митрополия:
1.Приема отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната
среда за 2019 г. на територията на община Долна Митрополия.
2.Приема информация за изпълнение на Програма за управление на
отпадъците за 2019 г.
3.Възлага на кмета на община Долна Митрополия да предприеме
последващите действия за представяне на отчетите по т.1 и т.2 за
информация в РИОСВ – Плевен.
По т.11 Предложение за приемане на Годишен план за дейността на
Звено „Вътрешен одит“ в Община Долна Митрополия за 2020 г. Докл.:П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Одитора подробно е описал къде и кога са
проверявани нашите институции.
П. Петров : Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане Годишен план за дейността на Звено
„Вътрешен одит“ в Община Долна Митрополия за 2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно

Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 109
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 5
от ЗВОПС, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Приема за сведение Годишен план за дейността на Звено „Вътрешен
одит” в Община Долна Митрополия за 2020 година, съгласно приложения
документ.
По т.12 Предложение за предоставяне на Стратегически план за
дейността на Звено „Вътрешен одит“ в Община Долна Митрополия за
периода 2020 г.-2022 г.
П. Цоновска: Стратегическия план е представен от одитора, което
касае цялата структура. Когато трябва се актуализира годишния план.
П. Петров :Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Стратегически план за дейността на Звено
„Вътрешен одит“ в Община Долна Митрополия за периода 2020 г.-2022 г.
Гласували 14 съветника: “За” – 14 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 110
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 34
ал. 5 от ЗВОПС, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Приема за сведение Стратегическия план за дейността на Звено
„Вътрешен одит” в Община Долна Митрополия за периода от 2020 г. до
2022 г., съгласно приложения стратегически документ.

По т.13 Предложение за актуализация плана на капиталови разходи
на Община Долна Митрополия за 2020 г. в частта финансирана със
собствени средства. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Тази точка е във връзка с опасен участък на коритото
в село Рибен.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на актуализация плана на капиталови разходи
на Община Долна Митрополия за 2020 г. в частта финансирана със
собствени средства, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 111
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:
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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 2 436лв.
Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите
разходи на общината.
По т.14 Предложение за поправка на допусната неточност в
Решение №85 от Протокол №5 от 13.02.2020 г. на ОбС - Долна
Митрополия. 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 приемане поправка на допусната неточност в Решение
№85 от Протокол №5 от 13.02.2020 г. на ОбС Долна Митрополия, моля да
гласува:
Гласували 14 съветника: “За” – 14 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 112
По т.15 Предложение за приемане на бюджетна прогноза в частта
за местни дейности за периода 2021-2023 г. на община Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Според мен и финансистите това ще е най-неточната
бюджетна прогноза във връзка с извънредното положение в страната.
Макета не е променен, прогнозата е направена съгласно задължителния
отчет от финансова подкрепа.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на бюджетна прогноза в частта за местни
дейности за периода 2021-2023 г. на община Долна Митрополия, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

+2436

Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 113
По т.16 Предложение за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
Общинският съветник Александър Печеняков излиза от
Салона.
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане актуализация бюджета на община Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 13 съветника
“ЗА” – Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров,
Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 114
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във
връзка с постъпили дарения по сметката на община Долна Митрополия от
„ Клет България“ ООД гр. София, Общинския съвет:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в частта му ”Неданъчни приходи ”, §45-01 – „Дарения,
помощи и други безвъзмездно получени суми“ със сумата 235 лв.
2.Увеличава разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 235лв, както следва :
2.1. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Комарево със сумата 70 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ Детски градини “, §10-15 – Разходи за
материали, със сумата 70 лв.

2.2. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Божурица със сумата 165 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ Детски градини “, §10-15 – Разходи за
материали, със сумата 165 лв.
По т.17 Предложение за трансформиране на част от Целевата
субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на
разходите за извършване на текущ ремонт на общински пътища. Докл.:П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: За първи път можем да си позволим такова
нещо.Успешно са отключени няколко големи обекта по различни програми
и евро фондове, което означава,че част от средствата могат да бъдат
пренасочени и към улиците.Надявам се,че от тук нататък това ще се
подобрява.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за трансформиране на част от Целевата субсидия за
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за
извършване на текущ ремонт на общински пътища, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 13 съветника
“ЗА” – Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров,
Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 115
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 87 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2020г, Общински съвет
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие кмета на Община Долна Митрополия да направи
предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства
от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. в
целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на
текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.

2. Определя обектите, които следва да отпаднат от Разчета за
финансиране на капиталовите разходи за 2020г. по бюджета на община
Долна Митрополия, финансирани със средства от целева субсидия за
капиталови разходи, както следва:
2.1. Наименование на обектите, за които се предлага намаление на
финансирането:
- обект Ремонт ул. "Кирил и Методий" от ОТ 59 до ОТ 103 Биволаре- 20 000 лв.
- обект Ремонт на улица от О.Т 243 през О.Т 241 и О.Т 258 до
гробищен парк в с.Ореховица – 60 000лв.
- обект Ремонт на продължение на ул."Еделвайс" между ОТ92 и
ОТ93Б и прилежащо площадно пространство с.Подем– 33 700лв.
- обект Ремонт на ул. "Отец Паисий" от ОТ 59 до ОТ 204 в село Рибен39 100лв.
- обект Ремонт на улица от ОТ 21 до гробищен парк, с.Славовица- 17
365лв.
- обект Ремонт на улица "Софроний Врачански"от ОТ 209 до ОТ 222
в село Ставерци- 19 400лв.
- обект Ремонт на ул. "Витоша" от ОТ 199 до ОТ 171, гр. Тръстеник13 000лв.
2.2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага
финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:
- обект Ремонт ул. "Кирил и Методий" от ОТ 59 до ОТ 103 Биволаре- 20 000 лв.
- обект Ремонт на улица от О.Т 243 през О.Т 241 и О.Т 258 до
гробищен парк в с.Ореховица – 60 000лв.
- обект Ремонт на продължение на ул."Еделвайс" между ОТ92 и
ОТ93Б и прилежащо площадно пространство с.Подем– 33 700лв.
- обект Ремонт на ул. "Отец Паисий" от ОТ 59 до ОТ 204 в село Рибен39 100лв.
- обект Ремонт на улица от ОТ 21 до гробищен парк, с.Славовица- 17
365лв.
- обект Ремонт на улица "Софроний Врачански"от ОТ 209 до ОТ 222
в село Ставерци- 19 400лв.
- обект Ремонт на ул. "Витоша" от ОТ 199 до ОТ 171, гр. Тръстеник13 000лв.
3. В изпълнение на т. 2 извършва вътрешна промяна, като намалява
плана на бюджета на първостепенният разпоредител с бюджет Долна
Митрополия в местна дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на
улична мрежа“ , § 51-00 – Основен ремонт със сумата 202 565 лв. и
увеличава § 10-30 – Текущ ремонт със сумата 202 565 лв в същата дейност
.

4. С промяната по т.3 да бъде намален плана за капиталовите разходи
на общината.тко
5. Задължава Кмета на община Долна Митрополия да внесе
предложение за трансформиране на целевата субсидия за капиталови
разходи в Министерство на финансите по реда и условията определени от
министъра на финансите.
Общинският съветник Александър Печеняков влиза в Салона.
По т 18. Предложение за кандидатстване на община Долна
Митрополия по Процедура за набиране на проектни предложения за
финансиране от Фонд „Социална закрила“. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
община
П. Цоновска: Кандидатстваме няколко пъти.Тази година не можем,но
за това сме се насочили към дома за стари хора.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на община Долна Митрополия по
Процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд
„Социална закрила“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 116
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 с
проектно предложение „Подобряване на условията за живот в Дом за стари
хора, с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия“ по Процедура за
набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална
закрила“.

2. Дава съгласие Община Долна Митрополия да осигури най-малко
10% съфинансиране от общия бюджет по проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.
По т. 19 Предложение за даване на съгласие за учредяване право на
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост и приемане на
окончателен размер на определените парични обезщетения за общински
имоти за изграждане на обект „Водопроводно отклонение за ПИ
05013.137.58, м. „Ливадите“ по КККР на с. Божурица. 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 Предложение за даване на съгласие за учредяване право
на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през имоти общинска собственост и
приемане на окончателен размер на определените парични обезщетения за
общински имоти за изграждане на обект „Водопроводно отклонение за ПИ
05013.137.58, м. „Ливадите“ по КККР на с. Божурица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 117
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.210, ал.3 от
ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие на Иван Георгиев Костов, гр.Плевен /собственик на
поземлен имот 05013.137.58 по КККР на село Божурица/ за учредяване
правото на прокарване и необходимите сервитути за прокарване на трасе
за водопроводно отклонение за нуждите на поземлен имот с

идентификатор 05013.137.58 по КККР на село Божурица през поземлени
имоти – общинска собственост, както следва:
- поземлен имот с идентификатор 05013.137.83, м.
„Ливадите“ по КККР на село Божурица, с начин на трайно ползване „За
местен път“, общинска собственост, с дължина 481,91 м.л. и сервитутна
площ 337 кв.м.;
- поземлен имот 05013.888.9901 - село Божурица,
урбанизирана територия, НТП „За друг вид застрояване“ – 6,84 м.л.
2. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да
предприеме необходимите действия съгласно чл.193 от разпоредбите на
ЗУТ за учредяване правото на прокарване през описаните имоти собственост на община Долна Митрополия.
3. Приема определените пазарни стойности за имоти общинска
собственост за трасе за водопроводно отклонение за нуждите на поземлен
имот № 05013.137.58 по КККР на село Божурица, определени с
Констативен протокол от 16.03.2020 г., /неразделна част от настоящето
решение/, съставен по реда на чл.210, ал.1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ с окончателен размер 1490,80 лв. /Хиляда
четиристотин и деветдесет лв. и 80 ст./.
По т.20 Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от
Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, за стопанската 2020-2021 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска:Към момента това са стопаните подробно описани в
таблицата.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне на пасища, мери и ливади от Общински
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за
стопанската 2020-2021 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 118
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.1, ал.3, ал.12 и
чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи,Общински съвет Долна Митрополия:
1.
Определя пасища и мери за разпределение през стопанската
2020-2021 година, предназначени за индивидуално ползване по землища
на територията на Община Долна Митрополия, съгласно списък Приложение №1.
2.
Дава съгласие за отдаване под наем на имотите по т.1 на
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, при спазване на
условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ, за срок от 5 /пет/ стопански години.
3.
Утвърждава за стопанската 2020/2021 година, Правилата за
ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община
Долна Митрополия, приети с Решение № 94 от 26.02.2016 година /доп. с
Решение № 400 от 25.07.2017г./ от Общински съвет, съгласно Приложение
№2.
4.
Приема Годишен план за паша за стопанската 2020/2021
година, съдържащ размера и местоположението на имотите в землищата
на населените места, съгласно Приложение №3.
5.
Дава съгласие при проявен интерес, за останалите след
разпределението свободни имоти, да се проведат публични търгове с тайно
наддаване за отдаване под наем, за една стопанска година /2020-2021/,
съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
6.
Приема годишна наемна цена за общинските мери и пасища, за
индивидуално ползване през стопанската 2020/2021 година и начална
тръжна цена за имотите по т.1 от настоящото решение в размер на 7,00
лв./дка /определена по пазарен механизъм, съгласно чл.37и, ал.1 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи/.
7.
Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички необходими правни и фактически действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
8.
Неразделна част от настоящото решение са:
Списък с площта и местоположението на пасищата и мерите за
индивидуално ползване – Приложение № 1;
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на
територията на Община Долна Митрополия – Приложение № 2;

Годишeн план за паша – Приложение № 3;
Пазарни оценки /по землища/ от независим лицензиран
оценител;
Списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения,
регистрирани като юридически лица – Приложение № 4.

По т.21 Предложение за продажба на стояща дървесина на корен от
общински горски територии, включени в Годишния план за ползване на
дървесина през 2020 г. 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 стояща дървесина на корен от общински
горски територии, включени в Годишния план за ползване на дървесина
през 2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 119
По т.22 Предложение за изработване на проект за подробен
устройствен план – ПУП за ПИ с идентификатор 53655.93.420, местност
„Горните градини“, землище с. Ореховица. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Тук става въпрос за складове , местност „Горните
градини“, землище с. Ореховица.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на проект за подробен устройствен план –
ПУП за ПИ с идентификатор 53655.93.420, местност „Горните градини“,
землище с. Ореховица, моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 120
На основание чл.21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с на чл. 124а, ал. 1, чл.124 б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Долна
Митрополия:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план
(ПУП) за
ПИ 53655.93.420 местност „Горните градини“, землище село
Ореховица, община Долна Митрополия
2. Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за
устройство на територията, въз основа на което ще се разработи
Подробния устройствен план, с цел създаване на градоустройствена основа
за бъдещите инвестиционни намерения на възложителя.
По т.23 Предложение за продажба на УПИ XVI, кв. 81 по плана на
гр. Долна Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Това са имоти на околовръстен път в плана на
гр.Долна Митрополия за жилищни нужди.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ XVI, кв. 81 по плана на гр. Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 121
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 640 кв.м.,
представляващ УПИ XVI, кв.81 по плана на гр. Долна Митрополия, област
Плевен / АОС № 149 от 10.06.1998г /.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 4510,00лв. /четири хиляди петстотин и десет 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 640 кв.м.,
представляващ УПИ XVI, кв.81 по плана на гр. Долна Митрополия, област
Плевен.
По т.24 Предложение за продажба на УПИ XIII, кв. 81 по плана на
гр. Долна Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

П. Цоновска: Имотите в последните 4 точки са предназначени за
жилищни нужди.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ XIII, кв. 81 по плана на гр. Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 122
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/, на Общински съвет-Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с
тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, с площ 595 кв.м.,
представляващ УПИ XIII, кв.81 по плана на гр. Долна Митрополия, област
Плевен / АОС № 146 от 10.06.1998г /.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 4200,00лв. /четири хиляди и двеста лева/ без ДДС, сума
облагаема с ДДС, съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху
добавената стойност /ЗДДС/.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия участник.

4. Допълва Раздел II, буква “Б“ /Имущество /движимо и
недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде/ от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2020 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 595
кв.м., представляващ УПИ XIII, кв.81 по плана на гр. Долна Митрополия,
област Плевен.
По т.25 Предложение за продажба на УПИ XIV, кв. 81 по плана на
гр. Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Имотите в последните 4 точки са предназначени за
жилищни нужди.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ XIV, кв. 81 по плана на гр. Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 123
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 605 кв.м.,
представляващ УПИ XIV, кв.81 по плана на гр. Долна Митрополия, област
Плевен / АОС № 147 от 10.06.1998г /.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 4 270,00лв. /четири 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 605
кв.м., представляващ УПИ XIV, кв.81 по плана на гр. Долна Митрополия,
област Плевен.
По т.26 Предложение за продажба на УПИ XV, кв. 81 по плана на
гр. Долна Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Имотите в последните 4 точки са предназначени за
жилищни нужди.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ XV, кв. 81 по плана на гр. Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 124
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 640 кв.м.,
представляващ УПИ XV, кв.81 по плана на гр. Долна Митрополия, област
Плевен / АОС № 148 от 10.06.1998г /.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 4510,00лв. /четири хиляди петстотин и десет 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 640
кв.м., представляващ УПИ XV, кв.81 по плана на гр. Долна Митрополия,
област Плевен.
По т.27 Предложение за продажба на УПИ XIII, кв. 9 по плана на с.
Победа. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложение за продажба на УПИ XIII, кв. 9 по плана на с. Победа, моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 125
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, 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 / АОС № 648 от
10.12.2001 година/, с площ 575 кв.м., представляващ УПИ XIII в кв.9 по
плана на с.Победа, област Плевен и нулев цикъл, със застроена площ от 80
квадратни метра.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 4 910,00лв. /четири хиляди деветстотин и десет 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.
По т.28 Предложение за продажба на ПИ с идентификатор
73359.92.389 по КК и КР на гр. Тръстеник. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Става въпрос за заявление за купуване на друг вид
земеделска земя,подробно описана в предложението.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложение за продажба на ПИ с идентификатор 73359.92.389 по КК и КР
на гр. Тръстеник, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 126
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9 и 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, представляващ: ПИ с
идентификатор 73359.92.389 с площ 1204.00 кв.м., трета категория, начин
на трайно ползване “друг вид земеделска земя“, местност „Изгорелия
брест“ по КК и КР на гр.Тръстеник, област Плевен / АОС № 9399 от
05.03.2020 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на
2 421,00 лв. /две хиляди четиристотин двадесет и един
лева/, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45, ал. 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, представляващ:
ПИ с идентификатор 73359.92.389 с площ 1204.00 кв.м., трета категория,
начин на трайно ползване “друг вид земеделска земя“, местност
„Изгорелия брест“ по КК и КР на гр.Тръстеник, област Плевен / АОС №
9399 от 05.03.2020 година/.
По т.29 Предложение за учредяване право на ползване върху имот
публична общинска собственост в полза на сдружение „ФК Тръстеник
Сдружение“. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Клубовете трябва да имат такива документи за право
на ползване на стадионите,за да могат да си вършат работата.
П. Петров: Колеги, предлагам като т. 2 от Решението да бъде вписан
и стадиона в с. Комарево. Има ли становища? Няма. Ще гласуваме
направеното от мен предложение и след това основното предложение.
Който е съгласен да впишем като т. 2 от Решението и имота в с. Комарево,
моля да гласува:
Гласували 14 съветника: “За” – 14 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П. Петров: Гласуваме основното предложение за учредяване право
на ползване върху имот публична общинска собственост в полза на
сдружение „ФК Тръстеник Сдружение“, заедно с направеното допълнение.
Който е съгласен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 127

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл.7, ал.2, изречение второ от Закона
за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.103, ал.1, т.1 от Закона за
физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, Общински съвет - Долна
Митрополия:
1. Учредява в полза на Сдружение „ФК-Тръстеник Сдружение“, ЕИК
175706694, със седалище и адрес на управление: гр. Тръстеник, област
Плевен, пл. България № 1, представлявано от Даниел Коцев Негров –
Председател на УС, безвъзмездно право на ползване, за срок от 3 години
върху част от имот – публична общинска собственост, представляваща
футболен терен с естествено тревно покритие,трибуна с козирка,
съблекалня и обслужваща спортно-техническа част за провеждане на
футболни срещи. Частта от имота е разположена в поземлен имот с
идентификатор 73359.92.181 /целия с площ 41.711 дка/ по КККР на гр.
Тръстеник, (номер по предходен план 000181).
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед
и сключи договор за учредяване правото на ползване върху частта от
имота описан в т.1.
По т.30 Предложение за допускане ПУП – ПП и учредяване право
на прокарване през имоти общинска собственост в местността
„Кременижа“ землище с. Горна Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложение за допускане ПУП – ПП и учредяване право на прокарване
през имоти общинска собственост в местността „Кременижа“ землище с.
Горна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 128

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с на чл. 124а, ал. 1,
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет Долна Митрополия:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план –
парцеларен план за електропроводно отклонение за нуждите на поземлен
имот с идентификатор 16345.114.65, м. „Кременижа“ по КККР на село
Горна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен.
2. Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за
устройство на територията, въз основа на което ще се разработи
Подробния устройствен план – парцеларен план, с цел създаване на
устройствена основа за изграждане на линейни обекти на техническата
инфраструктура за бъдещите инвестиционни намерения на възложителя.
3. Учредява право на прокарване на ЕТ „Хелга – Светла Стоянова“, с
адрес село Горна Митрополия, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ №
67, за преминаване на ел.кабелно трасе, като линеен обект на техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост - ПИ с идентификатор
16345.114.71, м. „Кременижа“, НТП „За местен път“ и ПИ с
идентификатор 16345.114.323, НТП „За селскостопански, горски,
ведомствен път“ по КККР на село Горна Митрополия.
По т.31 Предложение за допускане ПУП – ПРЗ за местността
„Гарговското“ землище с. Славовица. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
общината
П.Цоновска: Концесия в местността „Гарговското“ землище с.
Славовица.Започва оправянето на документите.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложение за допускане ПУП – ПРЗ за местността „Гарговското“
землище с. Славовица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 129
На основание чл.21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с на чл. 124а, ал. 1, чл.124 б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Долна
Митрополия:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план
(ПУП) за
ПИ с идентификатор 67012.233.30 и 67012.233.18 ,местност
„Гарговското“, землище село Славовица , община Долна Митрополия.
2. Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за
устройство на територията, въз основа на което ще се разработи
Подробния устройствен план , с цел създаване на градоустройствена
основа за бъдещите инвестиционни намерения на възложителя.
По т.32 Предложение за актуализация плана на капиталовите разходи
на община Долна Митрополия за 2020 г. в частта финансирана със
собствени средства и целева субсидия за капиталови разходи. Докл.:П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Закупува се нов котел, ще се изгражда и вътрешната
инсталация,тази сума отива за отоплителната система за Крушовене.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложение за актуализация плана на капиталовите разходи на община
Долна Митрополия за 2020 г. в частта финансирана със собствени средства
и целева субсидия за капиталови разходи, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 130
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 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 и
извършва вътрешна компенсирана промяна в частта финансирана с целева
субсидия за капиталови разходи, както следва:
Име
на
обекта Стойност
съгласно плана за
Дейност
№ капиталови разходи на
§
община Д.Митрополия
за 2020 год.

Съгл.утвърд.пла
н за кап.разх.
/било/
Целева
субс.

1.

2

Закупуване на нов
котел за СУ "Васил
Априлов" гр. Долна 52-03
Митрополия, УПИ II,
кв.16 - преходен
Изграждане
на
отоплителна
52-03
инсталация ДСП и
зала в с. Крушовене
Общо:

Собст
Целева
в. Срсубс.
ва

322Неспециализи 13297
рани училища

0

322Неспециализи 39500
рани училища
0

Предлож
промяна
/става/

за
Разлика +/Собств.
Ср-ва

12947

0

Собст
в. Срва

-13297

12947

13297

52797
0

Целева
субс.

0

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 12 947лв.
3. Със сумата по т.2 да бъде завишен плана на второстепенният
разпоредител с делегиран бюджет СУ „Васил Априлов“ в делегирана от
държавата дейност дофинансирана с местни приходи 322Неспециализирани училища, § 52-03- Придобиване на др. машини и
съоръжения.
4. Променя наименованието на обект „Ремонт покрив на спортна
зала в с.Комарево, УПИ III-732, кв.123“ в „Ремонт на спортна зала в
с.Комарево, УПИ III-732, кв.123“
Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите
разходи на общината.
По т.33 Предложение за промяна на Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на територията на
община Долна Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Удължават се и нашите такси за същия срок.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложение за промяна на Наредбата за определяне и администриране на

12947

местни такси и цени на услуги на територията на община Долна
Митрополия, моля да гласува
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов и Мартин Аспарухов не присъстват
на гласуването.
П.Петров:
Поради изчерпване на дневния ред, закривам
днешното заседание на общинския съвет.
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