ПРОТОКОЛ
№5
Днес, 13.02.2020 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 16 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Има ли
становища по дневния ред? Няма. Който е съгласен да приемем дневния
ред на днешното заседание, моля да гласува:
Гласували 16 съветника: “За” – 16, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1. Предложение за предоставяне на „Годишен доклад за дейността на
Звено Вътрешен одит в Община Долна Митрополия за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
2. Предложение за мандат за представителство и начин на гласуване на
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен на
24.02.2020г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
3. Предложение за утвърждаване численост на персонала и средства за
работни заплати през 2020 г. за делегираните от държавата дейности, без
звената, прилагащи системата на делегираните бюджети и за местни
дейности
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
4. Предложение за ползване на временен безлихвен заем от
набирателните сметки на община Долна Митрополия за осигуряване на
допълнителен ресурс по плащания по проект „Рационализиране на трафика
в трансграничната дунавска зона“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г., по
проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на

трансграничния регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г. и проект „Съвместни
инвестиции в областта на бедствените ситуации в Окръжен съвет Олт и
Община Долна Митрополия“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
5. Предложение за финансово подпомагане на двойки, семейства и
лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, от които
жената притежава постоянен адрес на територията на община Долна
Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
6. Предложение за отпускане на помощи на хемодиализирани болни
през 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
7. Предложение за определяне еднократно възнаграждение за
кръводаряване през 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
8. Предложение за определяне размера на сума за подпомагане
разходите за погребения за 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
9. Предложение за изплащане на премии за отстреляни лисици и чакали
през 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
10. Предложение за определяне на второстепенни разпоредители с
бюджети и второстепенни разпоредители с делегирани бюджети за 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
11. Предложение за определяне на приоритети при изразходване на
средствата по бюджета на община Долна Митрополия за 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
12. Предложение за определяне размер на средства за подпомагане на
дейността на спортни дружества на територията на община Долна
Митрополия за 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

13. Предложение за отпускане на еднократни парични помощи по
решение на ОбС Долна Митрополия през 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
14. Предложение за приемане бюджета на община Долна Митрополия
за 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
15. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за доставка
чрез финансов лизинг на 3 (три) броя фабрично нови автомобила,
необходими за нуждите на „Домашен Социален Патронаж“ – гр. Долна
Митрополия, за срок от 36 (тридесет и вест) месеца
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
16. Предложение за изработване на проект за подробен устройствен
план – ПУП за поземлен имот с идентификатор ПИ 113011 местност
„Кременижа“, землище с. Горна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
17. Предложение за продажба на УПИ V-60, кв. 33 по плана на с.
Биволаре, област Плевен
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
18. Предложение за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ
VI в кв. 18 по плана на с. Победа, област Плевен
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
19. Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна
общинска собственост, представляваща: Помещение с площ 14.06 кв.м. и 2
броя сервизни помещения, с обща площ 5.94 кв.м., находящи се в УПИ I,
кв. 87 по плана на гр. Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
20. Предложение за отдаване под наем на част от обект Автоспирка
/Павилион/ - публична общинска собственост, разположена в УПИ I, кв. 34
по плана на гр. Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Петров: Преди да започнем работа по Дневния ред, искам да Ви
уведомя, че в деловодството на Общински съвет Долна Митрополия е
регистрирана група на ПП „БСП“, която се състои от 5 души, с
Председател г-н Александър Печеняков.

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 16 съветника: “За” – 16 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 73
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 предоставяне на „Годишен доклад за
дейността на Звено Вътрешен одит в Община Долна Митрополия за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя по Доклада. На следващото
заседание ще бъде внесен плана за тази година.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне на „Годишен доклад за дейността на Звено
Вътрешен одит в Община Долна Митрополия за периода от 01.01.2019 г.
до 31.12.2019 г., 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 № 74
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал.
2 от ЗВОПС, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема за сведение „Годишен доклад за дейността на Звено
Вътрешен одит в Община Долна Митрополия за периода от 01.01.2019 г.
до 31.12.2019 г.“, съгласно приложения документ.
По т. 2 Предложение за мандат за представителство и начин на
гласуване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –
Плевен на 24.02.2020г. 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 мандат за представителство и начин на гласуване на
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен на
24.02.2020г., 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 № 75
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10в,
ал.1, т.7 от Закона за водите и писмо от Асоциацията по ВиК – Плевен, с
вх. № РД-15-756/30.01.2020 г., Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Упълномощава г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна
Митрополия да представлява Община Долна Митрополия в заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен на 24.02.2020 г. като
гласува по точките от представения дневен ред, както следва:

по т.1: Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД-гр. Плевен за календарната 2019 година, в изпълнение
на чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК – гласува „За“;

по т.2: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на
Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „
Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр. Плевен за календарната 2019
година, в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК – гласува „За“;

по т.3: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“
ЕООД-гр. Плевен за календарната 2020 година, съгласно чл. 198в, ал. 4, т.
9 от ЗВ и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК – гласува „За“;

по т.4: Други – предоставя правото да изрази становище по
целесъобразност;
2. Упълномощава г-н Петър Петров – Председател на Общински
съвет – Долна Митрополия, при невъзможност за участие на г-жа Поля
Цоновска – Кмет на Община Долна Митрополия, да представлява Община
Долна Митрополия в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по
ВиК –Плевен на 24.02.2020 г. с правомощията по т.1.
По т. 3 Предложение за утвърждаване численост на персонала и
средства за работни заплати през 2020 г. за делегираните от държавата
дейности, без звената, прилагащи системата на делегираните бюджети и за
местни дейности. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

П. Цоновска: Общата численост на персонала не се променя.
Съобразили сме с новата структура на общината, предстои преназначаване
на служителите.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за утвърждаване численост на персонала и
средства за работни заплати през 2020 г. за делегираните от държавата
дейности, без звената, прилагащи системата на делегираните бюджети и за
местни дейности, 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Юри
Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Славей Първанов не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение
№208 от 16.04.2019 г. на Министерски съвет, изменено с РМС Решение
№644 от 01.11.2019 г. на Министерски съвет, за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели
през 2020 г., Общинския съвет Долна Митрополия: Утвърждава численост
на персонала и средства за заплати, както следва:
№

Дейност

I
1
2
3
4

Държавни дейности
Общинска администрация
ЦДГ
ППГ
Детски ясли , детски кухни и яслени групи в
ОДЗ
Здравни кабинети в детски градини и училища
Дом за стари хора
Център за обществена подкрепа
ДД финансирани от собствени приходи
Общинска администрация
Местни дейности
ДСП
Център за подкрепа за личностно развитие

5
6
7
II
1
III
1
2

Численост на Средства
за
персонала
заплати в лв.
73
43
1
6

836 448
528 527
17 320
56 350

6,5
9
7,25

71 709
92 000
71 000

28,5

412 970

30
2

294 000
24 600

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Клуб на пенсионера
Чистота
Спортни бази
Др. дейности по почивното дело
Др. дейности по културата
Др. дейности по икономиката

8
8
1
2
2
23

71 602
72 561
9 200
17 000
19 244
228 517

Общинският съветник Славей Първанов влиза в Салона.
По т.4 Предложение за ползване на временен безлихвен заем от
набирателните сметки на община Долна Митрополия за осигуряване на
допълнителен ресурс по плащания по проект „Рационализиране на трафика
в трансграничната дунавска зона“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г., по
проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на
трансграничния регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г. и проект „Съвместни
инвестиции в областта на бедствените ситуации в Окръжен съвет Олт и
Община Долна Митрополия“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г. Докл.:П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за ползване на временен безлихвен заем от
набирателните сметки на община Долна Митрополия за осигуряване на
допълнителен ресурс по плащания по проект „Рационализиране на трафика
в трансграничната дунавска зона“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г., по
проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на
трансграничния регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г. и проект „Съвместни
инвестиции в областта на бедствените ситуации в Окръжен съвет Олт и
Община Долна Митрополия“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 77
На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общинския съвет
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от
набирателните сметки на община Долна Митрополия за покриване на
извършени разходи по проект „Рационализиране на трафика в
трансграничната дунавска зона“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.,
проект „Туризмът като връзка за перспективно развитие на
трансграничния регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. и проект „Съвместни
инвестиции в областта на бедствените ситуации в Окръжен съвет Олт и
Община Долна Митрополия“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.
2. Определя максимален размер на ползвания временен безлихвен
заем – 800 000лв., като общата сума на ползваният временен заем по трите
проекта не може да надхвърля този размер.
3. Определя максимален срок на възстановяване на ползвания
временен безлихвен заем до15.12.2020г.
По т. 5 Предложение за финансово подпомагане на двойки,
семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми,
от които жената притежава постоянен адрес на територията на община
Долна Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Размера на сумата остава същия като миналата година.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица,
живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, от които жената
притежава постоянен адрес на територията на община 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 78
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Определя средства в размер до 8 000лв. (осем хиляди лв.) за
финансово подпомагане на двойки, семейства и лица живеещи на семейни
начала с репродуктивни проблеми при условие, че жената притежава
постоянен адрес на територията на община Долна Митрополия за период
не по- кратък от 1/една/ година.
2. Изплатените средства да се отчитат в местна дейност „Общинска
администрация”, §42-14 - Помощи по решение на ОбС.
3. Задължава кмета на община да внася годишен отчет за
изплатените средства, придружен със списък на лицата за утвърждаване от
общински съвет.
По т. 6 Предложение за отпускане на помощи на хемодиализирани
болни през 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Миналата година сумата беше 80 лв. месечно. Сега
увеличаваме на 100 лв. Тези хора са в тежко здравословно състояние,
считам че е редно увеличението.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отпускане на помощи на хемодиализирани болни през
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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 79
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от
ЗМСМА, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Считано от 01.01.2020 год. да се заплащат ежемесечно до 100 лв.
на всеки хемодиализиран болен за закупуване на консумативи и лекарства,
които не се финансират от Здравноосигурителната каса.
2. Разходите по т.1 да се отчитат с разходен касов ордер и изготвяне
на отделно досие по адресна регистрация на всеки хемодиализиран болен .
3. Разходите да се отчитат в местна дейност “Общинска
администрация “ , в § 42-14- “Помощи по решение на ОбС”.
По т. 7 Предложение за определяне еднократно възнаграждение за
кръводаряване през 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма увеличение.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за
определяне еднократно възнаграждение за
кръводаряване през 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 80
На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от
ЗМСМА, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Определя еднократно възнаграждение на кръводарител в размер
на 30лв.
2. Разхода да бъде отнесен по бюджетите на съответните
разпоредители с бюджетни кредити в местна дейност “ Други дейности по
здравеопазването “ в § 10-20- Разходи за външни услуги
По т. 8 Предложение за определяне размера на сума за подпомагане
разходите за погребения за 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

П. Цоновска: Същия ред на отпускане и същата сума. Няма какво да
добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне размера на сума за подпомагане разходите за
погребения за 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 81
На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1, т.6 и чл.52 ал.1, от
ЗМСМА, Общинския съвет Долна Митрополия:
1.Определя 40 лева за подпомагане разходите за погребения на
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги и регистрирани в дирекция “Социално
подпомагане” и на Ветерани от войните.
2.За подпомагане разходите за погребения на всички останали жители
на община Долна Митрополия – 50 % от сумата по т.1.
3. Разходите да се отчитат в местна дейност “Обредни домове и зали”,
в § 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет”.
По т. 9 Предложение за изплащане на премии за отстреляни лисици
и чакали през 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Сумата е същата.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изплащане на премии за отстреляни лисици и чакали
през 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,

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 № 82
На основание чл.21,ал.1, т.6, т.23 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Одобрява изплащането на премия за всеки отстрелян чакал в
размер на 15 лв. и лисица – 10 лв. на ЛРД гр.Долна Митрополия.
2. Възлага на Кмета на Общината да състави комисия по отчитане на
хищниците и да регламентира работата й.
3. Изплащането на премията да се извършва до изчерпване на сумата
от 6000 лв., но не по-късно от 31.12.2020 г.
По т. 10 Предложение за определяне на второстепенни
разпоредители с бюджети и второстепенни разпоредители с делегирани
бюджети за 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П.Цоновска: Нямаме промяна във второстепенните разпоредители.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне на второстепенни разпоредители с бюджети
и второстепенни разпоредители с делегирани бюджети за 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 83
На основание чл. 11 ал.10 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Долна Митрополия:
I. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в
община Долна Митрополия, както следва:

1. Кметство Байкал
2. Кметство Биволаре
3. Кметство Божурица
4. Кметство Брегаре
5. Кметско наместничество Гостиля
6. Кметство Горна Митрополия
7. Кметство Комарево
8. Кметство Крушовене
9. Кметство Ореховица
10.Кметство Победа
11.Кметство Подем
12.Кметство Рибен
13.Кметство Славовица
14.Кметство Ставерци
15.Кметство Тръстеник
16.Домашен социален патронаж
17.Дом за стари хора
II. Определя второстепенни разпоредители с делегирани бюджети в
община Долна Митрополия, както следва:
1.ОУ „Христо Ботев”- с. Божурица
2.ОУ „Кирил и Методий”- с. Горна Митрополия
3.ОУ „Христо Ботев”- с. Комарево
4.ОУ „Климент Охридски”- с. Крушовене
5.ОУ „Христо Смирненски”- с. Ореховица
6.ОУ „Кирил и Методий”- с. Ставерци
7.СОУ „Васил Априлов”- гр. Долна Митрополия
8.СОУ „Евлоги Георгиев”- гр. Тръстеник
9.ОДЗ „Щастливо детство”- гр. Тръстеник
10.ОДЗ „Здравец”- гр.Долна Митрополия
11.ОДЗ „Незабравка”- с. Горна Митрополия
III. Задължава кмета на община Долна Митрополия със заповед да
определи правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с
бюджети.
По т. 11 Предложение за определяне на приоритети при
изразходване на средствата по бюджета на община Долна Митрополия за
2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне на приоритети при изразходване на

средствата по бюджета на община Долна Митрополия за 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 84
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с
постигане на законосъобразност и целесъобразност при изразходване на
средствата, Общински съвет Долна Митрополия:
Определя приоритети при изразходване на бюджетни средства по
бюджета на община Долна Митрополия, както следва:
1. Плащания по обслужване на общинския дълг, заплати,
осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти.
2. Храна, отопление, осветление, както и издръжка на мероприятията
към общинския бюджет.
По т. 12 Предложение за определяне размер на средства за
подпомагане на дейността на спортни дружества на територията на община
Долна Митрополия за 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Увеличаваме сумата с 5000 лв. Знам, че са
недостатъчни, но такава е възможността. На следващата сесия ще внесем
предложение за финансово подпомагане на изявени спортисти от нашата
община.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне размер на средства за подпомагане на
дейността на спортни дружества на територията на община Долна
Митрополия за 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,

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 № 85
На основание чл.21,ал.2 , чл.21,ал.1, т.6 и чл.52 ал.1от ЗМСМА,
чл.59, ал.2 и чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за физическото възпитание и
спорта, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Определя средства в размер на 25 000 лв. за подпомагане на
дейността на спортни дружества, регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел и упълномощава кмета да договори условия за ползването
им.
2. Средствата по т.1 да се изразходят за закупуване на екипировка за
клубовете и поддържане на спортната база и организиране на спортните
мероприятия ( осигуряване охрана, транспортни, съдийски и др. разходи).
3. Разходите да се отчитат в местна дейност “Спортни бази за спорт
за всички “ в § 45-00 - “Субсидии за организации с нестоп.цел ”.
4. Определените средства да бъдат разпределени със заповед на
кмета на община между всички регистрирани клубове на територията на
общината.
По . 13 Предложение за отпускане на еднократни парични помощи
по решение на ОбС Долна Митрополия през 2020 г. Докл.:П. Цоновска –
Кмет на общината
П. Цоновска: Не смятам, че трябва да се увеличава значително. Това
е вид подпомагане, а не задължително отпускане на финансова помощ.
Отнася се за лица в тежки здравословни проблеми или внезапно изникнали
такива.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отпускане на еднократни парични помощи по решение
на ОбС Долна Митрополия през 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 86
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Определя средства в размер на 12 000 лв. за изплащане на
еднократни парични помощи на лица с тежък здравословен и/или социален
статус.
2. Упълномощава кмета на община Долна Митрополия да отпуска
еднократни парични помощи в размер до 100 лв. на лице/а с тежък
здравословен и/или социален статус.
3. Кмета на Общината назначава Комисия за разглеждане на
постъпилите заявления, в която да бъде включен представител на
Дирекция „Социално подпомагане”.
4. Разходите се изплащат след издадена Заповед за отпускане на
помощта.
5. Изплатените средства се отчитат в местна дейност „Общинска
администрация”, §42-14- Помощи по решение на ОбС.
6. Задължава кмета на общината да внася годишен отчет за
изплатените средства, придружен със списък на лицата за утвърждаване от
Общински съвет.
По т. 14 Предложение за приемане бюджета на община Долна
Митрополия за 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Ще си позволя да зачета началото на внесеното
предложение за приемане на бюджета на общината за 2020 г.
Бюджетът на община Долна Митрополия за 2020 г. е съобразен с
действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява
намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова
политика. При изготвянето на бюджета за 2020 г. са спазени принципите
на всеобхватност, законосъобразност, прозрачност и устойчивост.
Ал. Печеняков: Групата на ПП „БСП“ подкрепя така предложения
бюджет на община Долна Митрополия за 2020 г.
П. Цоновска: Благодаря!
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане бюджета на община Долна Митрополия за
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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 87
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС №381 от 2019 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Долна
Митрополия, Общинския съвет Долна Митрополия:
Приема бюджета за 2020 год. както следва:
1. Приход в размер на 15 954 201 лв. / съгласно Приложение №3 /
1.1
Приходи за държавни дейности в размер на 10 339 139 лв. / съгласно
Приложение № 2 /, в т.ч.:
1.1.1 Неданъчни приходи в размер на 282 739лв.
1.1.2. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ в размер
на 7 809 516 лв.
1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС
в размер на (-) 79 313лв.
1.1.4. Чужди средства от други лица в размер на (-) 21 016 лв.
1.1.5. Преходен остатък от 2019 год. в размер на 2 347 213 лв. / съгласно
Приложение №11/
1.2.Приходи за местни дейности в размер на 5 615 062 лв., в т.ч.:
1.2.1 Имуществени данъци в размер на 960 200 лв. / Съгл. Приложение № 1 /.
1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 3 075 880 лв. , от които 1 002 320 лв. по
§40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи / Съгласно
Приложения № 1, № 12 /.
1.2.3 Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности в
размер на 1 747 200 лв.
1.2.4 За зимно поддържане на пътища 138 100лв.
1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
725 900 лв.
1.2.6 Трансфер към община Плевен за плащания към РИОСВ гр.Плевен – (-) 306
140 лв в т.ч:

- по чл.60 от ЗУО за закриване и след експлоатационни грижи за депото(-) 11140 лв.
- по чл.64 е от ЗУО за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови
отпадъци - (-) 295 000 лв.
1.2.7 Предоставени трансфери от бюджети и сметки за средствата от ЕС – (-)156
114лв.
1.2.8. Друго финансиране (-)606 847 лв в т.ч:
- погашения по дългосрочни заеми от др. лица в страната (-)606 847лв. в т.ч:
- Фонд ФЛАГ ЕАД- (-) 1 343 120 лв.
- Друго финансиране (-)19 566лв., в т.ч:
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)19 566
-Депозити и средства по сметки 755 839 лв. в т.ч:
- остатък в лева по сметки от предходен период 755 839лв. / съгласно
Приложение №11/.
2. По разходите в размер на 15 954 201 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи и второстепенни разпоредители, / Съгласно Приложения № 6
и № 10 / в т.ч.:
2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 10 339 139 лв. / Съгласно
Приложения № 4, № 7 /. и средства за капиталови разходи 1 599 871лв., / Съгласно
Приложения № 4, № 9 /.
2.2. За местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни
приходи, в размер на 5 615 062 лв., от които резерв за непредвидени и неотложни
разходи 90 215 лв. / Съгласно Приложения № 5 и № 8 / и средства за капиталови
разходи 800 258лв., / Съгласно Приложения № 5, № 9 /.
3.
Приема план за капиталовите разходи в размер на 14 133 330 лв.,
съгласно поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране –
Приложение № 9, от тях:
3.1. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 725 900 лв. в т.ч.:
- за местни дейности 725 900 лв.
3.2. Собствени бюджетни средства 46 158 в т.ч : собствени средства от преходен
остатък в размер на 29 273 лв.
3.3. Средства от преходен остатък с източник целеви трансфери и субсидии –
1 628 071 лв. – средства от преходни остатъци на делегираната дейност „Ликвидиране
на последици от стихийни бедствия и аварии“- 1 548 626 лв. , в делегирана от
държавата дейност „ Непрофесионални училища“ 10 000 лв. и преходен остатък от
целева субсидия за капиталови разходи в местна дейност „ Изграждане и ремонт на
улици“ 40 967 лв.
3.4. Сметки за средства от ЕС- 11 733 201 лв. /Съгласно Приложения №,№ 9, 13,
14,18,19/.
4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислен на касова
основа в размер на 2 637 120 лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално–битови в размер до 3 % от начислените основни трудови
възнаграждения на персонала, зает във всички бюджетни дейности.
5.2. Представителни разходи в размер на 19 000 лв. в т. ч:
- Представителни разходи на кмета на общината – 11 000лв.
- Представителни разходи на кметове на кметства – 3 000лв.
- Представителни разходи на общински съвет- 5000лв.

6. Определя максимален размер на новия общинския дълг за 2020г. 80 000лв., и
максималния размер на общинския дълг към края на 2020 г. 7 300 000 лв.
7. Утвърждава длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи
за пътуване от местоживеене до месторабота, а именно – среден медицински персонал в
здравни кабинети в детски и училищни заведения и общински служители.
7.1 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по
т.7 и размера на средствата съгласно сключените КТД.
7.2 Изплащането на средствата да се извършва въз основа на представена
фактура за абонаментни карти или представени билети до 10-то число на месеца ,
следващ месеца на издаването им.
8. Утвърждава разходи за членски внос в размер на 14 690лв., както следва:
- Национално сдружение на общините в Република България- 2800 лв.
- Асоциация на дунавските общини „Дунав“- 1 600 лв.
- Асоциация по ВиК Плевен- 2 760 лв.
- Сдружение „ Плевенски обществен фонд – Читалища“- 5 000лв.
- Сдружение „ Национална асоциация на доброволците в Република
България-“- 120лв.
- Фонд „ Общинска солидарност “ – целева дейност към НСОРБ – 500лв.
- Местна инициативна група Долна Митрополия- Долни Дъбник –
1000лв.
- Национална Асоциация на секретарите на общини- 610лв.
- Национална Асоциация на еколозите на общини- 300лв
9. Дава съгласие да бъдат финансирани със собствени бюджетни средства
културно мероприятие „ Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник,
община Долна Митрополия на стойност 18 000 лв. с ДДС.
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за 20202022 година.
11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 13 678 392 лв., съгласно Приложения № №
13,14,15,16,17,18,19.
11.1. Оправомощава кмета на общината да извършва вътрешни компенсирани
промени по съответните показатели, включени в индикативния годишен разчет.
11.2 Разчетите за сметките от Европейския съюз на общината се актуализират по
начина по, който са утвърдени.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 3 314 301 лв.
13. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 година в размер на 3 026 245 лв.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2020 година в размер на 146 566лв .
15.Дава съгласие за формиране на паралелки с под минималния брой ученици
(Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование на МОН), когато броя на учениците в паралелките от I до XII
клас е не по- малко от 10 ученици.
15.1. Приема дофинансиране на паралелки– в размер на 40% от размера на
съответния разходен стандарт, когато общия брой на учениците в паралелките I-VII
клас на неспециализираните училища е до 40 ученици.
15.2. Приема дофинансиране на паралелки– в размер на 20% от размера на
съответния разходен стандарт, когато общия брой на учениците в паралелките I-VII
клас на неспециализираните училища е от 41 до 80 ученици.

15.3. Приема дофинансиране на паралелки- в размер на 20% от размера на
съответния разходен стандарт, когато общия брой на учениците в паралелките в VIIIXII клас на неспециализираните училища е до 80 ученици.
16. Дава съгласие за формиране на паралелки с не по- малко от 10 ученици от
2/два/ класа.
16.1. Приема дофинансиране на паралелки – в размер не по- малко от 60% от
размера на съответният разходен стандарт, когато общия брой на учениците в
паралелките в I-VII клас на неспециализираните училища е до 40 ученици.
16.2. Приема дофинансиране на паралелки – в размер не по- малко от 40% от
размера на съответният разходен стандарт, когато общия брой на учениците в
паралелките в I-VII клас на неспециализираните училища е от 41 до 80 ученици.
16.3. Приема дофинансиране на паралелки – в размер не по- малко от 40% от
размера на съответният разходен стандарт, когато общия брой на учениците в
паралелките в VIII-XII клас на неспециализираните училища е до 80 ученици.
17. Задължава кмета да разпредели одобрените средства по общинския бюджет
по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и утвърди методика за месечно
разпределение на бюджетните кредити.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи по т. 2. от настоящето решение.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди.разпределението.
19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните
разходи.
19.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети
и обяснителните записки към тях.
19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
Управляващ орган и на МФ.
20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС
за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни
организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
20.1. за всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока
на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но
не по-късно от края на 2020година.

20.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
20.3. при предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се
спазват изискванията на чл. 104, ал1, т.4 от ЗПФ.
20.4. за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз и от други международни програми от Други сметки за
средства от Европейския съюз, без тези на общините се отпускат временни
безлихвени заеми с разрешение на министъра на финансите по предложение на
съответните разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз, спазвайки
изискванията на чл. 56 и чл. 104, ал 1, т.3 от ЗПФ.
20.5. във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение
за предоставянето им по решение на ОбС.
21. Упълномощава кмета:
21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности в определените и размери, както и на местни
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се
променя предназначението на средствата в края на годината.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

По т. 15 Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за
доставка чрез финансов лизинг на 3 (три) броя фабрично нови автомобила,
необходими за нуждите на „Домашен Социален Патронаж“ – гр. Долна
Митрополия, за срок от 36 (тридесет и вест) месеца. Докл.:П. Цоновска –
Кмет на общината
П. Цоновска: Закупихме три автомобила. Драстично паднаха
разходите. Ще закупим още три автомобила за нуждите на патронажа.
Виждам, че техническата грешка е отстранена.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез
финансов лизинг на 3 (три) броя фабрично нови автомобила, необходими
за нуждите на „Домашен Социален Патронаж“ – гр. Долна Митрополия, за
срок от 36 (тридесет и вест) месеца, 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 88
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 13, чл. 14 и чл. 17 от
Закона за общинския дълг, предвид изложените в предложение с вх. № РД
15-522/21.01.2020г на Управителя на ДСП и трапезарии гр. Долна
Митрополия фактически основания, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Одобрява поемането на дългосрочен дълг за доставка чрез
финансов лизинг на 3 (три) броя фабрично нови автомобила, необходими
за нуждите на „ДСП“ – гр.Долна Митрополия, за срок от 36 (тридесет и
шест) месеца, при следните параметри:
Максимален размер на дълга: 80 000 (осемдесет хиляди ) лева с
включен ДДС за доставка чрез финансов лизинг на 3 (три) броя фабрично
нови автомобила за нуждите на ДСП“ – гр.Долна Митрополия.
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, съгласно чл. 3, т.7 от Закона за
общинския дълг;
• Условия за погасяване – за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, на
месечни вноски, разделени както следва:
- Първоначална (авансова) вноска в срок до 30 (тридесет) календарни
дни от сключване на договора;
- 36 (тридесет и шест) месечни вноски съгласно лизингов план на
избрания изпълнител.
• Източници на погасяване на главницата – от общински
имуществени данъци и не данъчни приходи;
• Максимален лихвен процент – до 7 %, като окончателният лихвен
процент ще бъде определен в зависимост от конкретното предложение на
избрания за изпълнител на обществената поръчка;
• Други такси, разходи по обслужване на лизинга, застраховки и
разноски – в зависимост от конкретното предложение на избрания за
изпълнител по обществената поръчка;
• Начин на обезпечаване на дълга – от бъдещи собствени приходи на
Община Долна Митрополия.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия, след провеждане
на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, с

предмета и параметрите по т. 1 от настоящото решение, да подпише
договор с избрания изпълнител.
3. Възлага на Кмета на Общината след подписване на договора с
избрания изпълнител да актуализира плана на приходната и разходната
част на бюджета на общината за 2020г.
По т. 16 Предложение за изработване на проект за подробен
устройствен план – ПУП за поземлен имот с идентификатор ПИ 113011
местност „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
предложението за изработване на проект за подробен устройствен план –
ПУП за поземлен имот с идентификатор ПИ 113011 местност
„Кременижа“, землище с. Горна 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 89
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 113011 местност „Кременижа“, землище село Горна
Митрополия, 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. 17 Предложение за продажба на УПИ V-60, кв. 33 по плана на
с. Биволаре, област Плевен. 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 УПИ V-60, кв. 33 по плана на с. Биволаре,
област Плевен, 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 90
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, т.2, чл. 35, ал. 1 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, с площ 1090 кв.м.,
ведно с бетонови основи, със застроена площ 15кв.м., находящи се в УПИ
V-60, кв.33 по плана на с.Биволаре, област Плевен / АОС № 1289 от
12.09.2003 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
ведно с изградените основи възлизаща на 7 680,00лв. /седем хиляди
шестстотин и осемдесет 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 1090
кв.м., ведно с бетонови основи, със застроена площ 15кв.м., находящи се в
УПИ V-60, кв.33 по плана на с.Биволаре, област Плевен.
По т. 18 Предложение за продажба на недвижим имот,
представляващ УПИ VI в кв. 18 по плана на с. Победа, област Плевен.
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 недвижим имот, представляващ УПИ VI в
кв. 18 по плана на с. Победа, област Плевен, 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 91
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал. 9, т. 2, чл.35 ал.3 и чл. 41,
ал.2, от Закона за общинската собственост (ЗОС), Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост с площ 560 кв.м., представляващ УПИ VI, в
кв.18, по плана на с.Победа, област Плевен (АОС № 404 от 06.08.2001г.),
на г-н Тихомир Валентинов Петров, с адрес: гр. Долни Дъбник, област
Плевен, ул.“Васил Левски“ № 20 и г-н Огнян Костадинов Иванов с адрес:
гр.Плевен, област Плевен, ул.“Цар Борис“ № 74, ет.4, ап.10 – като
собственици на законно построена в имота сграда по силата на нотариален
акт № 28, том XІІI, дело 2428/1993 година.

2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 жилищен
имот, в размер на 3 470,00 лв. (три хиляди четиристотин и седемдесет
лева) без ДДС - сума облагаема с ДДС, на основание чл. 45, ал.5, т.1 от
ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед
и сключи договор за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.
4. Допълва Раздел II, буква “Б“ /Имущество /движимо и
недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде/ от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2020 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 560
кв.м., представляващ УПИ VI в кв.18 по плана на с.Победа, област Плевен.
По т. 19 Предложение за отдаване под наем на част от имот –
частна общинска собственост, представляваща: Помещение с площ 14.06
кв.м. и 2 броя сервизни помещения, с обща площ 5.94 кв.м., находящи се в
УПИ I, кв. 87 по плана на гр. Долна Митрополия. Докл.:П. Цоновска –
Кмет на общината
П. Цоновска: Изтича договора на Клуб „Стрела“. Няма какво да
добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – частна общинска
собственост, представляваща: Помещение с площ 14.06 кв.м. и 2 броя
сервизни помещения, с обща площ 5.94 кв.м., находящи се в УПИ I, кв. 87
по плана на гр. 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 92
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.14 ал.6 от Закона за общинската

собственост (ЗОС), чл.19 ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, без търг или конкурс, за
срок от 5 /пет/ години част от имот – частна общинска собственост,
представляваща: Помещение с площ 14.06кв.м. и 2 броя сервизни
помещения с обща площ 5.94 кв.м., находящи се в УПИ І, кв. 87 по плана
на гр. Долна Митрополия /АОС№ 1715/06.01.2005 година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ , в размер на 34,74
лв. /тридесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки/ без ДДС
или 41,69 лв. /четиридесет и един лева и шестдесет и девет стотинки/ с
ДДС, съгласно Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване
под наем на общински имоти /Раздел ІІ, т.1.1.9 и т.24/.
3.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да сключи
Договор за отдаване под наем на описания в т.1 имот със Сдружение
„Спортно-технически Клуб Стрела“, гр. Долна Митрополия.
По т. 20 Предложение за отдаване под наем на част от обект
Автоспирка /Павилион/ - публична общинска собственост, разположена в
УПИ I, кв. 34 по плана на гр. 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 отдаване под наем на част от обект Автоспирка
/Павилион/ - публична общинска собственост, разположена в УПИ I, кв. 34
по плана на гр. 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
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 № 93
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.14 ал.7 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл.15 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и чл. 3,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични
търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и
разпореждане с общинско имущество /НРУППТПОКОНРОИ/, Общински
съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от обект Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ І, кв.34
по плана на град Долна Митрополия, представляваща Павилион с нетна
площ 8.91 кв.м. /АОС №7803 от 12.06.2013 година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ - 31,19 лв.
/тридесет и един лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС или 37,43 лв.
/тридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/ с ДДС, съгласно
Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на
общински имоти /Раздел ІІ, т.1.1.25/.
3.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да
организира провеждането на търга и сключи договор със спечелилия
участник.
П.Петров:
Поради изчерпване на дневния ред, закривам
днешното заседание на общинския съвет.

Протоколчик:
/Боряна Димитрова/

Председател:
/Петър Петров/

