ПРОТОКОЛ
№3
Днес, 20.12.2019 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 17 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Ще изчета
допълнителните предложения в реда, в който предлагам да влязат в
Дневния ред:
Предложение за актуализиране бюджета на общината.;
Предложение за изработване на проект за подробен устрйствен план
– ПУП за поземлени имоти с идентификатор ПИ 2227.8.18, ПИ 2227.9.20,
ПИ 2227.8.26, местност „Алимана“, землище с. Байкал.;
Предложение за ползване на временен безлихвен заем от сметките за
средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия за авансово
финансиране на плащания по проект „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и
гр. Долна Митрополия по „Програма за развитие на селските райони 20142020“.;
Предложение за актуализиране плана на бюджета на сметките за
средства от Европейския съюз.;
Предложение
за
промяна
на
Решение
№21
от
Протокол№2/09.12.2019 г. на Общински съвет Долна Митрополия.
П.Петров: Бих искал да включим като т. 1 – Полагане на клетва на
новоизбран кмет. Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен да
приемем дневния ред на днешното заседание, с направените допълнения,
моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1. Полагане на клетва на новоизбран кмет на с. Славовица
Докл.:П. Петров – Председател на ОбС

2. Предложение за утвърждаване на структурата на Общинска
администрация Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
3. Предложение за определяне пълномощията на кметския наместник
с. Гостиля, община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
4. Предложение за определяне размер на основната месечна работна
заплата на кмет на община и кметове на кметства.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
5. Предложение за вътрешна компенсирана промяна в плана за
капиталови разходи на община Долна Митрополия за 2019 год. в частта
финансирана с целева субсидия за капиталови разходи.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
6. Предложение за увеличаване плана на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет Кметство Крушовене и актуализиране плана на
капиталовите разходи на Общината.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
7. Предложение за ползване на временен безлихвен заем от сметките
за средства от Европейският съюз на община Долна Митрополия за
авансово
финансиране
на
плащания
по
проект
15.1.1.037
„Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“, e-MS
code: ROBG-138 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 –
2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
8. Предложение за приемане на план – сметка за приходите от ТБО и
разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в
депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови
отпадъци в община Долна Митрополия за 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
9. Предложение за промяна на Решение № 723 взето с Протокол № 66
от 30.05.2019 год. от Общински съвет – Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
10. Предложение за приемане на промени в Наредбата за определяне
на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия.

Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
11. Предложение за застраховане на застроени имоти частна общинска
собственост.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
12. Предложение за разрешение за формиране на разновъзрастова
група в ДГ „Кокиче“ с. Крушовене, филиал в с. Брегаре с 8 деца за
учебната 2019/2020 година.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
13. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия по
Програма
РА14
„Културно
предприемачество,
наследство
и
сътрудничество“, съгласно мярката за набиране на проектни предложения
по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Финансовият
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
14. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия по
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“, съгласно мярката за набиране на проектни предложения по
Процедура
„Рехабилитация
и
модернизация
на
общинската
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
15. Предложение за промяна в маршрутните разписания на автобус,
обслужващ автобусна линия Плевен – Горна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
16. Предложение за продажба на квартален клуб, разположен между
кв. 78, 79 и 83 по плана на гр. Тръстеник, област Плевен.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
17. Предложение за продажба на УПИ XXXI, кв. 33 по плана на гр.
Долна Митрополия, област Плевен.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
18. Предложение за актуализиране бюджета на общината.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината

19. Предложение за изработване на проект за подробен устройствен
план – ПУП за поземлени имоти с идентификатор ПИ 2227.8.18, ПИ
2227.9.20, ПИ 2227.8.26, местност „Алимана“, землище с. Байкал.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
20. Предложение за ползване на временен безлихвен заем от сметките
за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия за
авансово финансиране на плащания по проект „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях
в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия по „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
21. Предложение за актуализиране плана на бюджета на сметките за
средства от Европейския съюз.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
22. Предложение
за
промяна
на
Решение
№21
от
Протокол№2/09.12.2019 г. на Общински съвет Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
Зл. Тодоров: Бих искал да взема отношение по организацията на
работа на Общински съвет. На миналото заседание, ние приехме
Правилник за дейността на съвета. Мисля, че в момента го нарушаваме и
по точно чл. 66, ал. 2 и ал. 3. Там пише, че поканите се изпращат на
общинските съветници не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието, а
по изключение не по-малко от 3 дни. Апелирам да спазваме Правилника за
дейността на Общински съвет оттук нататък.
П. Цоновска: Съгласна съм с Вас. Знаете много добре, че няколко
месеца нямаше сесии на Общински съвет. Имаше извънредни
предложения, които не търпят отлагане. Занапред ще се постараем да няма
такива ситуации. Моля да ме извините.
По т. 1 Полагане на клетва от новоизбран кмет
П. Петров: С решение № 149-МИ/03.11.2019 г. на Общинската
избирателна комисия - Долна Митрополия от 03 ноември 2019 г. за кмет на
кметствo с. Славовица община Долна Митрополия е избран Любомир
Димитров Димитров.
Уважаеми г-н Димитров, предстои да положите клетва, моля,
повтаряйте след мен:

Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от
интересите на гражданите от кметството и да работя за тяхното
благоденствие.”
ЗАКЛЕХ СЕ!
Любомир
декларация.

Димитров

полага

клетва

и

подписва

клетвена

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 17 съветника: “За” – 17 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24
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. 2 Предложение за утвърждаване структурата на Общинска
администрация Долна Митрополия. Вносител: П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Основната промяна в структурата на Общинска
администрация е въвеждането на длъжност „Кметски наместник“. Отнася
се за с. Гостиля.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за утвърждаване структурата на Общинска администрация
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, 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 № 25
На основание гореизложеното и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА, Общинския съвет – Долна Митрополия:
1. Разкрива длъжност Кметски наместник с. Гостиля, община Долна
Митрополия.
2. Одобрява структура на Общинска администрация Долна
Митрополия с численост на персонала 101,5 бр. в т.ч.: 73 бр. държавна
дейност и 28,5 бр. държавна дейност дофинансирана с местни приходи,
считано от 01.01.2020 г., както следва:
Кмет на община
Кметове на населени места
Кметски наместник
Заместник-кметове
Пряко подчинени на кмета на община
Секретар
Експерт „Сигурност на информацията“
Звено „Вътрешен одит“
Главен архитект
Обща Администрация
Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“
Отдел „Правно-нормативно обслужване“
Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“
Отдел „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и контрол“
Отдел „Местни приходи, ревизии и контрол“
Специализирана администрация
Дирекция „Общинска собственост, строителство, инвестиции,
контрол и инфраструктура“
Отдел „Териториално-селищно устройство, контрол в строителството и
инфраструктурата“
Отдел „Земеделие и стопански дейности“

Дирекция „Европейска интеграция и хуманитарни дейности“
Отдел „Хуманитарни дейности“
Отдел „Европейска интеграция, програми и проекти“
Неразделна част от предложението е Приложение 1: Органиграма
По т. 3 Предложение за определяне пълномощията на кметския
наместник с. Гостиля. Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне пълномощията на кметския наместник с.
Гостиля, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, 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 № 26
На основание чл. 46а, ал. 4 от ЗМСМА и във връзка с предложение за
структурни промени в Общинска администрация Долна Митрополия –
разкриване на длъжност Кметски наместник с. Гостиля, Общинския съвет
– Долна Митрополия:
Определя пълномощията на Кметски наместник с.Гостиля, Община
Долна Митрополия както следва:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното
място;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и
други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от Общинския съвет
обекти на общинската собственост;
4. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната
среда и организира охраната на полските имоти;

5. води регистрите на населението и за гражданското състояние и
изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
6. осигурява извършването на административни услуги на
физически и юридически лица;
7. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията
по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на
вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на
полицейския орган;
8. организира и ръководи защитата на населението при бедствия
и аварии;
9. представлява населеното място пред населението, пред
обществени и политически организации и пред други населени места;
10. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и
на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на
населеното място;
11. на основание чл. 83 от закона за нотариусите и нотариалната
дейност удостоверяват подписите на частни документи, които са
едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието
на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и
верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
12. участва в заседанията на общинския съвет с право на
съвещателен глас.;
13. Изпълнява функции, определени му от Кмета на община
Долна Митрополия и регламентирани в нормативни актове.
По т. 4 Предложение за определяне размер на основната месечна
работна заплата на кмет на община и кметове на кметства. Вносител: П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Вчера, на заседанията на Постоянните комисии,
коментирахме доста това предложение. Мисля, че решението, което ще
вземете, е справедливо. Съобразили сме се със структурата на цялата
община и броя на населението.
Зл. Тодоров: В предложението е споменат чл. 46 от ЗМСМА, който
касае правомощията на кмета. Разликите, които са показани тук, не следват
този член. В комисиите беше обяснен метода, по който се определят
възнагражденията. Аз го разбирам, но не съм съгласен с него, защото в
трудовото законодателство е формулирано – за една и съща работа, се
получава едно и също трудово възнаграждение. Не се споменава сумата, но
тя е функция на трудовото възнаграждение, а не началото. Основата е
основното трудово възнаграждение. Ако кмета с най-малка заплата или
кмета с най-голяма заплата по една или друга причина напусне поста си и

на негово място е избран кмет с дълъг трудов стаж, ще се събираме да му
намалим заплатата ли?
П. Цоновска: Имате право да не се съгласите. Моите аргументи ги
изложих вчера. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за определяне размер на основната месечна
работна заплата на кмет на община и кметове на кметства, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Мартин
Аспарухов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Злати Тодоров,
Мартин Аспарухов, Светла Илиева
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27
На основание чл.21,ал.1 т.5 от ЗМСМА и чл. 5 ал.16 от ПМС №
67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,
Общинският съвет – Долна Митрополия:
І. Определя размер на основната месечна работна заплата в сила от
08.11.2019 година на кмет на община, кметове на кметства, както следва:
в лв.
Населени места
Кмет община Д.Митрополия
Кмет с.Байкал
Кмет с.Биволаре
Кмет с.Божурица
Кмет с.Брегаре
Кмет с.Горна Митрополия
Кмет с.Комарево
Кмет с.Крушовене
Кмет с.Ореховица
Кмет с.Победа
Кмет с.Подем
Кмет с.Рибен
Кмет с.Славовица
Кмет с.Ставерци
Кмет гр.Тръстеник

Основно възнаграждение
2300
1300
1360
1200
1010
1250
1280
1350
1420
1240
1400
1310
1300
1370
1500

По т. 5 Предложение за вътрешна компенсирана промяна в плана за
капиталовите разходи на община Долна Митрополия за 2019 год., в частта
финансирана с целева субсидия за капиталови разходи. Вносител: П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за вътрешна компенсирана промяна в плана за
капиталовите разходи на община Долна Митрополия за 2019 год., в частта
финансирана с целева субсидия за капиталови разходи, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, 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 № 28
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Извършва вътрешна компенсирана промяна в плана на
капиталовите разходи на община Долна Митрополия за 2019г. в частта
финансирана с целева субсидия за капиталови разходи, както следва:
Име на обекта съгласно Стойност
плана
за
капиталови
Дейност
№ разходи
на
община
§
Д.Митрополия за 2019
год.

Предлож
Съгл.утв.план за
промяна
кап.разх./било/
/става/
Целеви
трансф

1.

Ремонт на ул. Гранит в с.
Комарево от ОТ352 до
ОТ354
51-00

Ремонт на здравна служба
с.Ореховица, кв.88
51-00

606Изгр.,по
ддър. и 33165
рем.
улици
469др.д-сти 11368
здравеоп

за
Разлика +/-

Собств.
С-ва

Целеви
трансф

Собств
С-ва

Целеви
трансф

Собст
в.с-ва

0

40967

0

7802

0

11145

-223

Ремонт на кухненски
блок ДГ с.Биволаре, УПИ 51-00
I-118, кв.4
Ремонт
на
административна сграда
51-00
с.Славовица в УПИ-I,
кв.22
Ремонт на улица "Граф
Игнатиев"с.
Горна
Митрополия от ОТ73 до 51-00
ОТ35

311-ДГ

15915

15848

-67

122- ОА

29298

28993

-305

606Изгр.,по
ддър. и 53057
рем.
улици

52971

-86

525клуб на 66000
пенсион.

65556

-444

469др.д-сти 28000
здравеоп

27981

-19

51-00

122- ОА

9774

7340

-2434

51-00

337ЦПЛР

6429

6380

-49

52-05

322-ОУ

3400

3222

-178

51-0

311-ДГ

8000

Преустройство
на
съществуващ ресторант в
51-00
зала в с. Крушовене ,
УПИ-I,кв. 72
Ремонт на здавна служба
с.Рибен, УПИ X-93, кв.1
51-00

6

Ремонт
на
масивна
нежилищна сграда в УПИ
I-570,571,
кв.89
в
гр.Тръстеник
Ремонт на канализация
ОЦИДЗИ с.Байкал, ПИ
02227.500.188
Закупуване
на
конвектомат за нуждите
на СУ " Васил Априлов"
гр. Долна Митрополия
Ремонт на ДГ "Слънце"
с.Ореховица УПИ-I,кв.1
Закупуване на готварска
печка за нуждите на ОУ с.
Божурица
Общо:

0

4343

0

-3657

0

322-ОУ
52-05

4500
268906

4160
0

268906

-340
0

0

2. Настоящите промени да бъдат отразени в плана на капиталовите
разходи на общината.
По т. 6 Предложение за увеличаване плана на бюджета на
второстепенния разпоредител с бюджет Кметство Крушовене и
актуализиране плана на капиталовите разходи на Общината. Вносител: П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за увеличаване плана на бюджета на
второстепенния разпоредител с бюджет Кметство Крушовене и

0

актуализиране плана на капиталовите разходи на Общината, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, 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 № 29
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с проведен
Национален конкурс на МОСВ и ПУДООС „ За чиста околна среда-2019г.
” и спечелен проект „Природа, здраве и спорт“ от кметство Крушовене на
тема „Обичам природата и аз участвам”, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1.Увеличава плана на кметство Крушовене със сумата 11 596 лв, в т.
ч:
1.1 В частта му за финансиране „ Други източници за финансиране”
от ПУДООС – 9996лв.
1.2 В частта му за финансиране „ Собствени средства” – 1600лв.,
както следва:
№

Име на обекта съгласно плана
за капиталови разходи на
община Д.Митрополия за 2019
год.

1. Изграждане на спортна

площадка и зона за отдих в с.
Крушовене , УПИ I-345,кв.72
Общо:

Стойност
§

52-03

Дейност

713Спорт за
всички

Съгл.утв. Съгл.утв.п
план за
лан за
кап.разх.
кап.разх.
Собств. Други
с-ва
източници
Нов обект Нов обект

Предлож
за
промяна
Собств.
с-ва
1600

Предлож за
промяна

1600

9996

Други
източници
9996

2. Увеличението по т. 1.2 да бъде за сметка на намалението на § 9700- Резерв за непредвидени и неотложни разходи.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
капиталови разходи на общината.

По т. 7 Предложение за ползване на временен безлихвен заем от
сметките за средства от Европейският съюз на община Долна Митрополия
за авансово финансиране на плащания по проект 15.1.1.037
„Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“, e-MS
code: ROBG-138 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 –
2020 г. Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за ползване на временен безлихвен заем от
сметките за средства от Европейският съюз на община Долна Митрополия
за авансово финансиране на плащания по проект 15.1.1.037
„Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“, e-MS
code: ROBG-138 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 –
2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, 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 № 30
На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т. 4 и
ал.4, Общинския съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем между
сметки за Средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия в
размер до 1 500 000лв. за авансово разплащане на разходи по проект
15.1.1.037 „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“,
e-MS code: ROBG-138 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България
2014-2020 г., както следва:
1.1. Намалява сметка на СЕС – ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“,
проект № BG16М1ОР002-1.006.0004 „Интегриран воден цикъл ПлевенДолна Митрополия“, § 77-00- Временни безлихвени заеми между сметки за
средства от ЕС (нето), със сумата 1 500 000лв.
1.2. Увеличава сметка на СЕС – ДЕС- Програма „ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния – България 2014-2020“, проект 15.1.1.037 „Рационализиране на

трафика в трансграничната дунавска зона“, e-MS code: ROBG-138, § 77-00Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС (нето), със
сумата 1 500 000лв.
2. Определя максимален размер на ползвания временен безлихвен
заем – 1 500 000лв.
3. Средствата да бъдат възстановени след верифицирането им от
Управляващия орган на Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България
2014-2020“, не по- късно от 30.04.2020г.
4. Със сумите по т.1 да бъде актуализиран плана на Индикативният
годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз на община
Долна Митрополия.
По т. 8 Предложение за приемане на план – сметка за приходите от
ТБО и разходите на дейностите по събиране, транспортиране,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци,
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и
определяне размера на такса битови отпадъци в община Долна
Митрополия за 2020 г. Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Леко увеличение на таксата, но въпреки това няма как
да покрием всички разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и чистота на
територията на общината.
Зл. Тодоров: Преди да пипаме таксата, според мен, трябва да
направим всичко възможно за подобряване ефективността на услугата.
Трябваше да има една справка за събираемостта на такса битови отпадъци,
както и анализ как ще се отрази увеличението на събираемостта на таксата.
Вчера беше изяснено, че частна фирма извозва битовите отпадъци, частна
фирма е оператор на депото – все частни интереси. Въпроса ми е кой
защитава интереса на обществото. Как се осъществява контрол от страна
на Общината?
П. Цоновска: Първо – аз не измислям законите в страната. Това са
обществени поръчки. Не е назначена фирма или някой частник, който да
събира пари. Регионално депо - Плевен също е с обществена процедура.
Израза „частен интерес“ е абсолютно неуместен в този случай. Фирмата,
която почиства и извозва работи в обществена полза. Същото важи и за
фирмата, която в момента прави улиците, частна фирма, разбира се. Това
частен интерес ли е? Дейностите, които общината не извършва, се възлагат
на други компании, фирми и т.н, чрез обществена поръчка, която е
максимално прозрачна. Контрола, който се осъществява е на кантара. От
там се пращат справки непрекъснато. Контрола е доста сериозен. Не Ви
разбрах въпроса или Вие не го зададохте правилно.

П. Петров: Всеки камион има GPS-устройство, което проследява
откъде са минали камионите, да не е минал да натовари боклука на друга
община и т.н. Това се следи постоянно. Кметовете на населени места
следят кога е извършено сметоизвозване и почистване и подписват
протоколи. След като пристигне камиона в Регионално депо - Плевен,
минава през кантар и се издава кантарна бележка, която се отчита.
Камиона има тара и се изчислява количеството смет. Това е процедурата.
Има ли други въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за приемане на план – сметка за приходите от ТБО и разходите на
дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други
съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци в
община Долна Митрополия за 2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Злати Тодоров
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31
На основание чл.21,ал.1, т.7 от ЗМСМА , във връзка с чл. 62 и чл. 66
ал.1 от ЗМДТ, Общинския съвет – Долна Митрополия:
Приема план - сметка за приходите от ТБО и разходите на
дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други
съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци в
община Долна Митрополия за 2020 г.
По т. 9 Предложение за промяна на Решение № 723 взето с
Протокол № 66 от 30.05.2019 год. от Общински съвет – Долна
Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за промяна на Решение № 723, взето с Протокол

№ 66 от 30.05.2019 год. от Общински съвет – Долна Митрополия, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна
Митрополия:
Променя Решение № 723 взето с Протокол № 66 от 30.05. 2019г. ,
както следва:
Било:
Дава съгласие Община Долна Митрополия да предостави на Народно
читалище „Неофит Рилски1872“, гр. Тръстеник временен безлихвен заем
от набирателните сметки в размер на 183 571 /сто осемдесет и три
хиляди петстотин седемдесет и един лев/.
Става:
Дава съгласие Община Долна Митрополия да предостави на Народно
читалище „Неофит Рилски1872“, гр. Тръстеник временен безлихвен заем
от бюджетната сметка в размер на 183 571 /сто осемдесет и три хиляди
петстотин седемдесет и един лев/.
По т. 10 Предложение за приемане на промени в Наредбата за
определяне на местните данъци на територията на Община Долна
Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Леко завишаване на промилите. Не може да има
драстична промяна. Очаква се около 40 000 лв. приход от увеличението.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на
Община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника

“ЗА” – Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” –
Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Злати
Тодоров, Светла Илиева
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от
ЗМДТ , чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 и чл. 79 АПК,
Общинския съвет – Долна Митрополия:
ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, както
следва:
1. В чл. 20 се правят следните изменения
Било:
§ 1. Чл. 20. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се
определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на съответния
имот.
Предложение:
Чл. 20. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер
на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на съответния имот.
§ 2. Възлага на кмета на Община Долна Митрополия изпълнението
на настоящото решение.
Наредбата за изменение на Наредбата за определянето на размера на
местните данъци на територията на община Долна Митрополия е приета с
Решение № 33, взето с протокол № 3 от 20.12.2019 година.
П. Цоновска: Тъй като чух много гласували „против“ без аргументи,
само да вмъкна, че вчера в комисиите точно Вие предлагахте да се
увеличат данъците в двата града – Долна Митрополия и Тръстеник, защото
били ниски, а днес гласувате „против“.
По т. 11 Предложение за застраховане на застроени имоти частна
общинска собственост. Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за застраховане на застроени имоти частна
общинска собственост, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.2 и ал.4
от Закона за общинска собственост, Общинския съвет – Долна
Митрополия:
Дава съгласие да се застраховат застроени имоти - частна общинска
собственост, описани подробно по местоположение, Акт за общинска
собственост, № на имот, площ и балансова стойност в Приложение 1,
неразделна част от настоящото решение.
По т. 12 Предложение за разрешение за формиране на
разновъзрастова група в ДГ „Кокиче“ с. Крушовене, филиал в с. Брегаре с
8 деца за учебната 2019/2020 година. Вносител: П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за разрешение за формиране на разновъзрастова група в ДГ
„Кокиче“ с. Крушовене, филиал в с. Брегаре с 8 деца за учебната 2019/2020
година, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл. 20 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 58, ал. 2 и чл.
59 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, обн. - ДВ, бр. 81 от
10.10.2017 г.:
1.Разрешава формиране на разновъзрастова група в ДГ „Кокиче“ с.
Крушовене, филиал в с. Брегаре с 8 деца за учебната 2019/2020 година.
По т. 13 Предложение за кандидатстване на община Долна
Митрополия по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство
и сътрудничество“, съгласно мярката за набиране на проектни
предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021 г. Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на община Долна Митрополия по
Програма
РА14
„Културно
предприемачество,
наследство
и
сътрудничество“, съгласно мярката за набиране на проектни предложения
по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Финансовият
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36

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 по Програма PA14 „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, съгласно мярката за набиране на проектни
предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021г.
2. Дава съгласие и възлага на Кмета на Общината да възложи на
екип от експерти предварителни преговори за подписване на Писмо за
партньорско намерение със партньори от страните донори (Исландия,
Норвегия, Лихтенщайн).
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на
проекта.
По т. 14 Предложение за кандидатстване на община Долна
Митрополия по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“, съгласно мярката за набиране на проектни
предложения по Процедура „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление
на общините“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г. Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Същата Норвежка програма. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на община Долна Митрополия по
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“, съгласно мярката за набиране на проектни предложения по
Процедура
„Рехабилитация
и
модернизация
на
общинската
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 37
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 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“, съгласно мярката за набиране на
проектни предложения по резултат 2 „„Подобрена енергийна ефективност
в сградите, промишлеността и общините“ на Финансовият механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
2. Дава съгласие и възлага на Кмета на Общината да възложи на
екип от експерти предварителни преговори за подписване на Писмо за
партньорско намерение със партньори от страните донори (Исландия,
Норвегия, Лихтенщайн).
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на
проекта.
По т. 15 Предложение за промяна в маршрутните разписания на
автобус, обслужващ автобусна линия Плевен – Горна Митрополия.
Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Изваждат се часове от почивните дни и се добавят
към делничните дни.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за промяна в маршрутните разписания на автобус,
обслужващ автобусна линия Плевен – Горна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 16 съветника: “За” – 16 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 38
На основание чл.21, ал.1, т.25 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.4 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински
съвет – Долна Митрополия:
1. Приема предложените промени за почивните дни в маршрутни
разписания №1443; №1448; №1450; 1451 /премахване на часове на
тръгване за всички почивни дни от село Горна Митрополия - 7:45 ч.; 16:45

ч.; 18:45 ч., 19:45 ч./; маршрутни разписания №1442; №1448; №1449;
№1451 /премахване на часове на тръгване за всички почивни дни от град
Плевен - 7:45ч.; 17:45 ч.; 18:45 ч.; 20:45 ч./ и одобрява проекти на
новопредложените маршрутни разписания с №1452; №1453 по автобусна
линия с направление Плевен – Горна Митрополия.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимата
процедура за утвърждаване на новите маршрутни разписания, съгласно
чл.11, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси
По т. 16 Предложение за продажба на квартален клуб, разположен
между кв. 78, 79 и 83 по плана на гр. Тръстеник, област Плевен. Вносител:
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 квартален клуб, разположен между кв. 78,
79 и 83 по плана на гр. Тръстеник, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39
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, и 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:

квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м., ведно с правото на
строеж, разположен между кв.78, 79 и 83 по плана на гр.Тръстеник, област
Плевен /АОС №297 от 16.03.2001 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на
6 550,00 лв. /шест хиляди петстотин и петдесет лева/,
сума необлагаема с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия участник.
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 2019 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м., ведно с правото на
строеж, разположен между кв.78, 79 и 83 по плана на гр.Тръстеник, област
Плевен.
По т. 17 Предложение за продажба на УПИ XXXI, кв. 33 по плана
на гр. Долна Митрополия, област Плевен. Вносител: 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 УПИ XXXI, кв. 33 по плана на гр. Долна
Митрополия, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Мирослав Траянов, Пламен Бончев
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Славей Първанов
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 40
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 885 кв.м.,
представляващ УПИ XXXI, кв.33 по плана на гр. Долна Митрополия,
област Плевен / АОС № 3705 от 04.01.2008 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 7 040,00лв. /седем хиляди и четиридесет 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 2019 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 885
кв.м., представляващ УПИ XXXI, кв.33
по плана на гр. Долна
Митрополия, област Плевен
М. Траянов: Отрицателния ми вот е провокиран от решения, взети
в предишни мандати за този квартал.
По т. 18 Предложение за актуализиране бюджета на общината.
Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране бюджета на общината, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 41
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за
публичните финанси и във връзка с преизпълнение на плана на
собствените приходи на община Долна Митрополия, Общинския съвет –
Долна Митрополия:
1. Увеличава плана на приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в местна дейност със сумата 183 167лв., както следва :
1.1.Увеличава плана на приходната част на бюджета в местна
дейност на първостепенния разпоредител с бюджет със сумата 1 181 085
лв., в т.ч :
- § 13-01 –Данък върху недвижимите имоти
20 000 лв.
- § 13-03 –Данък върху превозните средства
120 000 лв.
- § 13-04 -Данък по придобиване на имущество по дарения и
възмезден начин
50 000 лв.
- § 13-08- Туристически данък
50 лв.
- § 24-05 -Приходи от наем на имущество
6 000 лв.
- § 24-06 -Приходи от наем на земя
70 000 лв.
- § 27-10 -Такси за технически услуги
35 000 лв.
- § 27-29 –Други общински такси
5 000 лв.
- § 28-09 – Наказателни лихви за данъци
20 000 лв.
- § 36-19 – Други неданъчни приходи
5 000 лв.
- § 40-22 -Постъпления от продажби на сгради
40 000 лв.
- § 45-01-Текущи помощи и дарения от страната
10 035лв.
- § 83-82- Погашения по дългосрочни заеми от други лица
в страната (-)
- 800 000 лв.
1.2.Увеличава плана на приходната част на бюджета на община
Долна Митрополия в държавна дейност със сумата 6 093 лв., в т.ч :
1.2.1. Увеличава приходната част на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет Кметство Божурица със сумата 2 850лв., в т.ч:
- § 24-04 – Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 2
850 лв.
1.2.2. Увеличава приходната част на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет Кметство Комарево със сумата 990лв., в т.ч:
- § 24-04 – Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 990
лв.
1.2.3. Увеличава приходната част на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет Кметство Ореховица със сумата 779лв., в т.ч:
- § 24-04 – Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 779
лв.

1.2.4. Увеличава приходната част на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет Кметство Ставерци със сумата 1 474лв., в т.ч:
- § 24-04 – Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 1
474 лв.
2.Намалява плана на приходната част на бюджета в местна дейност
на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити със сумата 997 918
лв., както следва:
- § 24-04- Нетни приходи от прод. на услуги, стоки и продукция
25 000лв.
- § 27-11 -Такси за административни услуги
3 000 лв.
- § 40-40 -Постъпления от продажби на земя
960 000 лв.
- § 41-00 – Приходи от концесии
7 000лв.
-§ 93-18- Погашения по финансов лизинг и търговски кредит „-„“
2 918 лв.
3. Увеличава плана на разходната част на бюджета в местна дейност
на община Долна Митрополия със сумата 183 167 лв., както следва:
3.1. Увеличава плана на първостепенния разпоредител с бюджет със
сумата 183 167 лв., както следва:
- местна дейност „ВиК”, §19-01- Платени държавни данъци, такси,
наказателни лихви и административни санкции -54 249лв.
- местна дейност „Резерв”, §97-00- Резерв за непредвидени и
неотложни разходи –
237 416лв.
4. Увеличава плана на разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в държавна дейност със сумата 6 093 лв., в т.ч :
4.1. Увеличава разходната част на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет Кметство Божурица в държавна дейност 311, със
сумата 2 850лв., в т.ч:
- § 10-11 – Храна – 2 850 лв.
4.2. Увеличава разходната част на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет Кметство Комарево в държавна дейност 311, със
сумата 990лв., в т.ч:
- § 10-11 – Храна – 990 лв.
4.3. Увеличава разходната част на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет Кметство Ореховица в държавна дейност 311, със
сумата 779лв., в т.ч:
- § 10-11 – Храна – 779 лв.
4.4. Увеличава разходната част на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет Кметство Ставерци, държавна дейност със сумата
1 474лв., в т.ч:
- § 10-11 – Храна – 1 474 лв.

По т. 19 Предложение за изработване на проект за подробен
устрйствен план – ПУП за поземлени имоти с идентификатор ПИ
2227.8.18, ПИ 2227.9.20, ПИ 2227.8.26, местност „Алимана“, землище с.
Байкал. Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на проект за подробен устройствен план –
ПУП за поземлени имоти с идентификатор ПИ 2227.8.18, ПИ 2227.9.20,
ПИ 2227.8.26, местност „Алимана“, землище с. Байкал, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 42
На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с 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 (ПУП) за поземлени имоти с идентификатор ПИ 2227.8.18, ПИ
2227.8.20, ПИ 2227.8.26, местност „Алимана“, землище с. Байкал, община
Долна Митрополия
2. Одобрява заданието изготвено по реда на ял. 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 възложителите.
По т. 20 Предложение за ползване на временен безлихвен заем от
сметките за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия
за авансово финансиране на плащания по проект „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях
в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия по „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020“. Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината

П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за ползване на временен безлихвен заем от сметките за
средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия за авансово
финансиране на плащания по проект „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и
гр. Долна Митрополия по „Програма за развитие на селските райони 20142020“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 43
На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т. 4 и
ал.4, Общинския съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем между
сметки за Средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия в
размер до 600 000лв. за авансово разплащане на разходи по проект
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и
съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия по
„Програма за развитие на селските райони 2014-2020“, както следва:
1.1. Намалява сметка на СЕС –„ПРСР 2014-2020“, проект
„Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 /ІІІ - 118/ Долна
Митрополия - Горна Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем Долна Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/ на територията на
община Долна Митрополия“, § 77-00- Временни безлихвени заеми между
сметки за средства от ЕС (нето), със сумата 600 000лв.
1.2. Увеличава сметка на СЕС –„ПРСР 2014-2020“, проект
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и
съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия“ , § 77-00Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС (нето), със
сумата 600 000лв.

2. Определя максимален размер на ползвания временен безлихвен
заем – 600 000лв.
3. Средствата да бъдат възстановени след верифицирането им от
Управляващия орган на „Програма за развитие на селските райони 20142020“., но не по- късно от 30.04.2020г.
4. Със сумите по т.1 да бъде актуализиран плана на Индикативният
годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз на община
Долна Митрополия.
По т. 21 Предложение за актуализиране плана на бюджета на
сметките за средства от Европейския съюз. Вносител: П. Цоновска – Кмет
на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране плана на бюджета на сметките за
средства от Европейския съюз, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 44
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и ал.4 от ЗПФ, чл. 57 от
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Долна Митрополия и в изпълнение на т.11.2 от Решение № 667/31.01.2019 г.
ОбС Долна Митрополия, Общински съвет – Долна Митроплия:
1. Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от Европейския
съюз в частта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20142020“, дейност „533 – Други програми и дейности за осигуряване на заетост“,
“Проекти: „Обучения и заетост за младите хора“, „Обучения и заетост за младите
хора с увреждания“, „Обучения и заетост за хора с увреждания“, „Работа“ и
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, както следва:
1.1 Увеличава разходната част на плана на СЕС със сумата 78 251 лв. в т.ч. :
§ 02-01 Възнаграждения за нещатен персонал по трудови правоотношения

7505 лв.

§ 02-08
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-15
§ 10-20
§ 10-51
§ 10-62
§ 43-00
§ 45-00

Обезщетение на персонала, с характер на възнаграждения
2 158 лв.
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
1 191 лв.
Здравноосигурителни вноски от работодатели
983 лв.
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 333 лв.
Материали
3 281 лв.
Разходи за външни услуги
6 888 лв.
Командировки в страната
1 066 лв.
Разходи за застраховки
288 лв.
Други субсидии и плащания
42 169 лв.
Субсидии и други текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел
12 389 лв.

1.2 Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 78 251 лв. в т.ч. :
§ 62-01
§ 63-01
§76-00
§ 95-07

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

35 лв.
80 352 лв.
6 864 лв.
- 9 000 лв.

1.3. Приема изплащането на 34.44 лв., представляващи разходи за здравно
осигуряване за първите три дни от временната неработоспособност на лица, които
нямат 6 месеца осигурителен стаж по проекти: „Работа“ – 3,46 лв., „Обучения и
заетост за младите хора с увреждания“ – 20,61 лв., и „Обучения и заетост за хора с
увреждания“ – 10,37 лв. Средствата са за сметка на работодателя и са
невъзстановяеми съгласно сключения договор.
Дава съгласие сумата да бъде трансформирана от предоставен от бюджетна сметка
временен безлихвен заем в предоставен трансфер и да бъде отчетена в приходен
параграф 62-00 – „Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС“ и в
намаление на приходен параграф 76-00 – „Временни безлихвени заеми между бюджети
и сметки от ЕС“
2.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“, дейност „532 – Програми за временна заетост“, Проект „
Приеми ме 2015“, както следва:
2.1
§ 01-02
§ 02-02
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80
§ 42-02

Увеличава разходната част на плана на СЕС със сумата 1 811 лв. в т.ч. :

Възнаграждения персонал по служебни правоотношения
Възнаграждения персонал по извънтрудови правоотношения
Осигурителни вноски то работодатели за ДОО
Здравноосигурителни вноски от работодатели
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане

2.2

- 838 лв.
+ 6 279 лв.
- 1 357 лв.
+ 159 лв.
- 222 лв.
- 2 210 лв.

Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 1 811 лв. в т.ч. :

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

+ 1 979 лв.
- 168 лв.

3.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица в България, Проект „Предоставяне на топъл обяд от нуждаещи се в
община Долна Митрополия“, както следва:
3.1
§ 01-01
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-11
§ 10-16

Намалява разходната част на плана на СЕС със сумата 7 346 лв. в т.ч. :

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

3.2

- 150 лв.
+ 26 лв.
- 8 лв.
- 44 лв.
- 6 995 лв.
- 175 лв.

Намалява приходната част на плана на СЕС със сумата 7 346 лв. в т.ч. :

§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“
§ 95-07 Наличност по сметки в края на периода

- 77 804 лв.
+19 458 лв.
+ 51 000 лв.

4.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“, дейност „589 – Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и
заетостта“, Проект „ Патронажни грижи за
независим и достоен живот в община Долна Митрополия“, както следва:
4.1

Увеличавава разходната част на плана на СЕС със сумата 30 988 лв. в т.ч.

:
§ 01-01
§ 02-01
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-12
§ 10-15
§ 10-20
§ 10-30
§ 52-01

Възнаграждения персонал по трудови правоотношения
879 лв.
Възнаграждения за нещатен персонал по трудови правоотношения 13 379 лв.
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
1 832 лв.
Здравноосигурителни вноски от работодатели
693 лв.
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
228 лв.
Медикаменти
1 271 лв.
Материали
876 лв.
Разходи за външни услуги
1 502 лв.
Текущ ремонт
4 279 лв.
Придобиване на компютри и хардуер
6 049 лв.

4.2

Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 30 988 лв. в т.ч. :

§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС § 95-07 Наличност по сметки в края на периода

45 237 лв.
- 14 249 лв.

5.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, дейност „322 – Неспециализирани училища, без
професионални гимназии“, Проект „Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи“, както следва:
5.1
§ 02-01
§ 05-51
§ 05-60
§ 10-14

Увеличава разходната част на плана на СЕС със сумата 60 769 лв. в т.ч. :

Възнаграждения за нещатен персонал по трудови правоотношения
378 лв.
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
54 лв.
Здравноосигурителни вноски от работодатели
18 лв.
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 6 747 лв.

§ 10-15 Материали
§ 10-20 Разходи за външни услуги
§ 45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел

11 841 лв.
12 326 лв.
29 405 лв.

5.2
Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 60 769 лв. в т.ч. :
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС 74 734 лв.
§ 95-07 Наличност по сметки в края на периода
- 13 765 лв.
6.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, по проекти на ОУ, СУ и ДГ, както следва:
Дейност „318 – Подготвителна група в училище“
6.1
§ 01-01
§ 05-51
§ 05-52
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-15
§ 10-20

Увеличава разходната част на плана на СЕС със сумата 2 592 лв. в т.ч. :

Възнаграждения персонал по трудови правоотношения
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
Здравноосигурителни вноски от работодатели
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
Материали
Разходи за външни услуги

900 лв.
103 лв.
39 лв.
43 лв.
25 лв.
1 446 лв.
36 лв.

6.2
Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 2 592 лв. в т.ч. :
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС 5 400 лв.
§ 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС
- 2 808 лв.
Дейност „311 – Детски градини“
6.3
§ 01-01
§ 05-51
§ 05-52
§ 05-60
§ 05-80

Увеличава разходната част на плана на СЕС със сумата 5 148 лв. в т.ч. :

Възнаграждения персонал по трудови правоотношения
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
Здравноосигурителни вноски от работодатели
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели

2 286 лв.
266 лв.
97 лв.
110 лв.
59 лв.

§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките
§ 10-15 Материали
§ 10-20 Разходи за външни услуги

401 лв.
1 893 лв.
36 лв.

6.4
Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 5 148 лв. в т.ч. :
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС 10 773 лв.
§ 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС
- 5 625 лв.
Дейност „322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
6.5
§ 01-01
§ 02-01
§ 05-51
§ 05-52
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-15
§ 10-20
§ 40-00

Увеличава разходната част на плана на СЕС със сумата 118 179 лв. в т.ч. :

Възнаграждения персонал по трудови правоотношения
76 600 лв.
Възнаграждения за нещатен персонал по трудови правоотношения
960 лв.
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
9 144 лв.
Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
3 161 лв.
Здравноосигурителни вноски от работодатели
3 729 лв.
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
1 965 лв.
Материали
4 096 лв.
Разходи за външни услуги
14 440 лв.
Стипендии
4 084 лв.

6.6
Увеличава приходната част на плана на СЕС със сумата 118 179 лв. в т.ч. :
§ 62-01 Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС 121 лв.
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС 192 381 лв.
§ 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС
- 74 323 лв.
7.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,
Проект „ Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, както следва:
7.1
Намалява разходната част на плана на СЕС със сумата 1 368 467 лв. в т.ч.
:
§ 01-02 Възнаграждения персонал по служебни правоотношения
- 1 760 лв.
§ 05-51 Осигурителни вноски то работодатели за ДОО
- 352 лв.
§ 05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели
- 141 лв.
§ 05-80 Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
- 88 лв.
§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти
- 1 366 126 лв.
7.2

Намалява приходната част на плана на СЕС със сумата 1 368 467 лв. в т.ч.

:
§ 62-01
§ 62-02
§ 63-01
§ 77-00
§ 95-07

Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС + 89 031 лв.
Предоставени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС - - 19 920лв.
Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС - 1 916 196 лв.
„Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС“ - 1 500 000 лв.
Наличност по сметки в края на периода
+1 978 618 лв.

8.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по Оперативна програма „INTEREG V-A Румъния –

България 2014-2020“, Проект „ Рационализиране на трафика в трансграничната
дунавска зона“, както следва:
8.1
:
§ 01-01
§ 01-02
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-15
§ 10-20
§ 10-52
§ 51-00

Намалява разходната част на плана на ДЕС със сумата 1 688 984 лв. в т.ч.

Възнаграждения персонал по трудови правоотношения
Възнаграждения персонал по служебни правоотношения
Осигурителни вноски то работодатели за ДОО
Здравноосигурителни вноски от работодатели
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
Материали
Разходи за външни услуги
Кратскосрочни командировки в чужбина
Основен ремонт на ДМА

10 167 лв.
8 721 лв.
3 669 лв.
1 489 лв.
902 лв.
6 069 лв.
- 12 744 лв.
- 1 152 лв.
- 1 706 105 лв.

8.2 Намалява приходната част на плана на ДЕС със сумата 1 688 984 лв. в т.ч. :
§ 46-10
§ 62-01
§ 76-00
§ 77-00

Текущи помощи и дарения от ЕС
- 3 120 141 лв.
Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС -68 288 лв.
„Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“
-555 лв.
„Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС“ + 1 500 000 лв.

9.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по Оперативна програма „INTEREG V-A Румъния –
България 2014-2020“, Проект „ Съвместни инвестиции в областта на спешните
ситуации в Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия“, както следва:
9.1
§ 01-01
§ 01-02
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-15
§ 10-20
§ 10-52
§ 52-03
§ 52-04

Възнаграждения персонал по трудови правоотношения
Възнаграждения персонал по служебни правоотношения
Осигурителни вноски то работодатели за ДОО
Здравноосигурителни вноски от работодатели
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
Материали
Разходи за външни услуги
Кратскосрочни командировки в чужбина
Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения
Придобиване на транспортни средства

9.2
§ 46-10
§ 62-01
§ 63-01
§ 76-00

Намалява разходната част на плана на ДЕС със сумата 863 738 лв. в т.ч. :
- 11 470 лв.
- 22 000 лв.
- 5 950 лв.
- 2 380 лв.
- 1 485 лв.
- 8 624 лв.
+ 13 125 лв.
+ 1 529 лв.
- 628 081 лв.
- 198 402 лв.

Намалява приходната част на плана на ДЕС със сумата 863 738лв. в т.ч. :

Текущи помощи и дарения от ЕС
Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“

- 775 560 лв.
- 16 568 лв.
- 76 245 лв.
+ 4 635 лв.

10.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по Оперативна програма „INTEREG V-A Румъния –
България 2014-2020“, Проект „ Туризмът като връзка за перспективно развитие

на трансграничния регион“, като прави вътрешна компенсирана промяна, както
следва:
10.1 Намалява разходната част на плана на ДЕС със сумата 355 785 лв. в т.ч. :
§ 01-01
§ 01-02
§ 05-51
§ 05-60
§ 05-80
§ 10-15
§ 10-20
§ 10-52
§ 49-01
§ 52-02
§ 52-06

Възнаграждения персонал по трудови правоотношения
Възнаграждения персонал по служебни правоотношения
Осигурителни вноски то работодатели за ДОО
Здравноосигурителни вноски от работодатели
Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели
Материали
Разходи за външни услуги
Кратскосрочни командировки в чужбина
Текущи трансфери за чужбина
Придобиване на сгради
Изграждане на инфраструктурни обекти

- 6 500 лв.
- 11 000 лв.
- 2 650 лв.
- 1 150 лв.
- 700 лв.
- 4 400 лв.
- 9 266 лв.
+ 959 лв.
+ 48 105 лв.
- 384 772 лв.
+ 15 589 лв.

10.2 Намалява приходната част на плана на ДЕС със сумата 355 785лв. в т.ч. :
§ 46-10 Текущи помощи и дарения от ЕС
- 220 748 лв.
§ 62-01 Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС - 6 404 лв.
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС - 113 488 лв.
§ 95-07 Наличност по сметки в края на периода
- 15 145 лв.
11.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз по Програма „Еразъм +“, Проект „Международен Дунавски
Лагер Еразъм +“, както следва:
11.1

Увеличава разходната част на плана на ДЕС със сумата 9 072 лв. в т.ч. :

§ 10-20 Разходи за външни услуги
§ 10-52 Кратскосрочни командировки в чужбина

1 320 лв.
7 752 лв.

11.2 Увеличава приходната част на плана на ДЕС със сумата 9 072 лв. в т.ч. :
§ 46-10 Текущи помощи и дарения от ЕС
7 727 лв.
§ 62-01 Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС 1 345 лв.
12.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по „Програма за развитие на селските райони 20142020“, Проект „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна-Долна
/III-118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III-118
Подем – Долна Митрополия/Победа-Тръстеник//III-3004/ “ на територията на
община Долна Митрополия, както следва:
12.1 Намалява разходната част на плана на РА със сумата 4 140 981 лв. в т.ч. :
§ 10-20 Разходи за външни услуги
- 26 572 лв.
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА
-4 114 409 лв.
12.2

Намалява приходната част на плана на РА със сумата 4 140 981 лв. в т.ч. :

§ 62-01 Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС - + 575 725 лв.
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС - 4 107 453 лв.

§ 77-00 „Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС“
§ 95-07 Наличност по сметки в края на периода

- 600 000 лв.
- 9 253 лв.

13.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по „Програма за развитие на селските райони 20142020“, Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински
улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия“, както
следва:
13.1 Намалява разходната част на плана на РА със сумата 569 546 лв. в т.ч. :
§ 10-20 Разходи за външни услуги
- 8 841 лв.
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА
- 560 705 лв.
13.2

Намалява приходната част на плана на РА със сумата 569 546 лв. в т.ч. :

§ 62-01 Получени трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС - + 189 382 лв.
§ 63-01 Получени трансфери м/у сметки за средства от ЕС - 1 358 928 лв.
§ 77-00 „Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС“ + 600 000 лв.
14.
Актуализира плана на бюджета на сметките за средства от
Европейския съюз в частта по „Програма за развитие на селските райони 20142020“, Проект „Ремонт, обновяване и оборудване на НЧ“Просвета 1927“ гр. Долна
Митрополия“, както следва:
14.1 Намалява разходната част на плана на РА със сумата 214 592 лв. в т.ч. :
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА
- 214 592 лв.
14.2

Намалява приходната част на плана на РА със сумата 214 592 лв. в т.ч. :

§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС“
§ 77-00 „Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС“

- 35 766 лв.
- 178 826 лв.

15. С настъпилите промени да бъде актуализиран разчета на сметките за средства

По т. 22 Предложение за промяна на Решение №21 от
Протокол№2/09.12.2019 г. на Общински съвет Долна Митрополия.
Вносител: П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за промяна на Решение №21 от Протокол№2/09.12.2019 г.
на Общински съвет Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 16 съветника: “За” – 16 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 45

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Долна
Митрополия:
Променя Решение № 21, взето с Протокол № 2 от 09.12.2019 год.,
както следва:
Било:
т. III. Определя за представител на Община Долна Митрополия в
Колективния управителен орган (Управителен съвет) на Сдружение
„Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник”
следното лице:
1. Поля Василева Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия.
т. IV. Упълномощава представител, посочен в т. III, да участват от
името на Община Долна Митрополия в гласуване при взимането на
решения на Колективния управителен орган на Сдружение „Местна
инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” и да подписва
необходимите документи.
Става:
т. III. Определя за представители на Община Долна Митрополия в
Колективния управителен орган (Управителен съвет) на Сдружение
„Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник”
следните лица:
1. Поля Василева Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия;
2. Петър Валентинов Петров – Председател на Общински съвет Долна Митрополия
т. IV. Упълномощава представителите, посочени в т. III, да участват
от името на Община Долна Митрополия, заедно и поотделно, в гласуване
при взимането на решения на Колективния управителен орган на
Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни
Дъбник” и да подписват необходимите документи.
П.Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание на общинския съвет.

Протоколчик:
/Боряна Димитрова/

Председател:
/Петър Петров/

