ПРОТОКОЛ
№ 61
Днес, 31.01.2019 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе редовно
заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Поля Цоновска – Кмет на Общината и кметове
на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 20 общински съветници. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Предварително Ви бе раздаден проекта за дневен ред.
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински
съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2018 г.-31.12.2018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за приемане на отчет за изпълнение за „Програма за управление
на община Долна Митрополия 2015-2019 г.“ за 2018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието им с
общинска администрация за мандат 2015-2019 г.
П. Петров – Председател на ОбС
4. Предложение за приемане на отчет за състоянието на общинската собственост в
община Долна Митрополия и резултатите от нейното управление през 2018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за приемане на Програма за полагане на общественополезен труд
от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Долна Митрополия през
2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост в община Долна Митрополия за 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на „Програма за опазване на
паметниците на културата и културното наследство на територията на община Долна
Митрополия“ за 2018 г. и годишен план за действие – 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

8. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за приемане на годишен отчет за 2018 г. на изплатените средства
за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми от
община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за приемане на годишен отчет за 2018 г. на изплатените средства
за еднократни финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или социален статус
в община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за финансово подпомагане новоизграждащият се параклис
„Рождество на свети Йоан Кръстител“ с. Брегаре.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за одобряване разходите за командировка на Кмета на община
Долна Митрополия и Председателя на ОбС.
Докл.:Ц.Андрейски– Зам.-Кмет на Общината
13. Предложение за утвърждаване численост на персонала и средства за работни
заплати през 2019 г. за делегираните от държавата дейности, без звената, прилагащи
системата на делегираните бюджети и за местни дейности.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез
финансов лизинг на 3 (три) броя нови автомобили за нуждите на ДСП и трапезарии гр.
Долна Митрополия от община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15. Предложение за определяне на второстепенните разпоредители с бюджети и
второстепенните разпоредители с делегирани бюджети за 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
16. 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
17. Предложение за отпускане на помощи на хемодиализирани болни през 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
18. Предложение за определяне еднократно възнаграждение за кръводаряване през
2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
19. Предложение за определяне размера на сума за подпомагане разходите за
погребения за 2019 г.

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
20. Предложение за определяне размер на средства за подпомагане на дейността
на спортни дружества на територията на община Долна Митрополия за 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
21. Предложение за отпускане на еднократни парични помощи по решение на ОбС
Долна Митрополия през 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
22. Предложение за определяне приоритети при изразходване на средствата по
бюджета на община Долна Митрополия за 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
23. Предложение за изплащане на премии за отстреляни лисици и чакали през
2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
24. Предложение за определяне размер на основната месечна работна заплата на
кмет на община и кметове на кметства.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
25. Предложение за приемане бюджета на община Долна Митрополия за 2019г .
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
26. 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., 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“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
27. Предложение за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната
сметка на Общината на Сдружение „Местна инициативна група Долна МитрополияДолни Дъбник“ за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
28. Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на редовно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по В и К–Плевен на 21.02.2019 г.
Докл.:Ц.Андрейски-Зам.-Кмет на Общината
29. Предложение за кандидатстване с проектно предложение по процедура
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
30. Предложение за разрешаване за формиране на паралелка с по-малко от 10
ученици в ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене.

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
31. Предложение за закриване на партиди по чл. 14 от ЗМДТ на „БГ ЕНЕРДЖИДМ“ АД и отписване на натрупаните задължения.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
32. Предложение за кандидатстване за финансиране пред Фонд „Социална
закрила“ за закупуване на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален
патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
33. Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС, представляваща:
Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, находяща се в
с. Байкал, община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Петров: Уважаеми колеги, предстои да взимаме решения с поименно гласуване.
Който е съгласен днешното поименно гласуване да става с изчитане имената на
съветниците и с отговор - “да”, “не”, “въздържал се”, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 642
На основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 84, ал. 2, т. 3 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Долна
Митрополия реши:
Поименното гласуване по всички точки до края на дневния ред, за които
съгласно ЗМСМА се изисква такова гласуване да става с извикване на съветниците и с
отговор - “да”, “не”, “въздържал се”.
По т. 1 Предложение за приемане на отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. Докл.: П.
Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем отчета за
изпълнение на решенията на Общински съвет – Долна Митрополия за периода
01.07.2018 г.-31.12.2018 г., моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 643
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 117 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация, Общински съвет Долна Митрополия:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Долна
Митрополия за периода 01.07.2018 г.-31.12.2018 год.
По т. 2 Предложение за приемане на отчет за изпълнение на „Програма за
управление на община Долна Митрополия 2015-2019 г.“ за 2018 г. Докл.: П. Цоновска –
Кмет на Общината
П. Цоновска: Редовна точка към бюджета. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем отчета за
изпълнение на „Програма за управление на община Долна Митрополия 2015-2019 г.“ за
2018 г, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 644
На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Отчет за изпълнение на „Програма за управление на община Долна
Митрополия 2015-2019 г.“ за 2018 г.
По т. 3 Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието им с
общинска администрация за мандат 2015-2019 г. П. Петров – Председател на ОбС
П. Петров: Предложението е пред Вас. В комисиите беше разгледано,
съгласувано, споделих мотивите си.
Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем предложението за
промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Долна
Митрополия, неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация за
мандат 2015-2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 645
На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.24, ал.2 от ЗМСМА изменя Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Долна Митрополия, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. както
следва:
- чл.23 се променя по следния начин:

Чл.23.(1) Месечното възнаграждение на общинския съветник е в размер на 130 лв,
като към него се добавят 130 лв. за участие в редовно заседание на ОбС, 50 лв. за
председател, 40 лв. за заместник - председател и 30 лв. за член на постоянна комисия.
По т. 4 Предложение за приемане на отчет за състоянието на общинската
собственост в община Долна Митрополия и резултатите от нейното управление през
2018 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем отчета за
състоянието на общинската собственост в община Долна Митрополия и резултатите от
нейното управление през 2018 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 646
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 66а от Закона за общинската
собственост, Общински съвет - Долна Митрополия реши:
Приема Отчет за състоянието на общинската собственост в община Долна
Митрополия и резултатите от нейното управление през 2018 година.
По т. 5 Предложение за приемане на Програма за полагане на
общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община
Долна Митрополия през 2019 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Ежегодната програма, приемаме я в началото на всяка година.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем Програма за
полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане
в община Долна Митрополия през 2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 647
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 4 от Закона за
социално подпомагане и чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Общински съвет - Долна Митрополия реши:
1. Приема Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на
месечно социално подпомагане в община Долна Митрополия през 2019 г., съгласно
Приложението.
По т. 6 Предложение за приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в община Долна Митрополия за 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: В комисиите беше разгледана подробно Програмата. Уточнихме с
г-н Илиевски кои обекти за от първостепенно значение. Това, което имам да добавя по
капиталовите разходи, ще го кажа когато стигнем до точката за приемане на бюджета.
Р. Илиевски: Благодаря за това, че вчера се постъпи разумно и беше допълнена
прогнозата за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането на имоти-общинска собственост. Така имаме един
завършен документ, който позволява по-нататъшно рационално управление на този
процес.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община
Долна Митрополия за 2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 648
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет - Долна Митрополия реши:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Долна Митрополия през 2019 година.
По т. 7 Предложение за приемане на отчет за изпълнение на „Програма за
опазване на паметниците на културата и културното наследство на територията на

община Долна Митрополия“ за 2018 г. и годишен план за действие – 2019 г. Докл.: П.
Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: В комисиите беше разгледана подробно Програмата. Уточнихме с
г-н Илиевски кои обекти за от първостепенно значение. Това, което имам да добавя по
капиталовите разходи, ще го кажа когато стигнем до точката за приемане на бюджета.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община
Долна Митрополия за 2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 649
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и в изпълнение на решение № 301 от 28.12.2012 г. на ОбС - Долна
Митрополия, Общински съвет - Долна Митрополия реши:
1. Приема годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на паметниците
на културата и културното наследство на територията на община Долна Митрополия”
за 2018 год.
2. Приема годишен план за действие по „Програма за опазване на паметниците на
културата и културното наследство на територията на община Долна Митрополия” за
2019 год.
По т. 8 Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долна
Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Във връзка с изменение на закона за данъчното облагане, това,
което предлагаме като нови ставки – предвиждаме да се запази нивото на облога в
размера от 2018 година, като същевременно сме спазили условието, автомобилите,
които замърсяват по-малко околната среда, да бъдат с по-нисък облог.
П. Петров: След публично обсъждане на промените в закона е предложено
максималната ставка да стане от 1.4 на 1.2. В тази връзка предлагам ставката за найниския клас да се промени от предвидените 1.3 на 1.2.
Р. Илиевски: Направих си труда да разиграя схемата по формулите, които сте
предложили. Мисля, че това, което общината е заложила не излиза от макро рамката,
която е била миналата година като приходна част от местните такси. Тук се е скрил
достатъчно голям резерв, който е могъл да бъде вкаран и употребен като инструмент,
който да увеличи приходната част на бюджета на общината. Мисля, че ощетяването на

собствениците на автомобили е почти никакво, но точно по този начин можем от една
страна да насърчим екологичните процеси, които трябва да се случват на територията
на общината. От друга страна да насърчим привличането на собственици на
автомобили от други общини, които да си внесат данъка тук. От трета страна да спазим
разпоредбите на закона.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Ще гласуваме моето предложение
– коефициента от 1.3, да стане 1.2. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П. Петров: Гласуваме цялото предложение, с направената промяна. Който е
съгласен да приемем Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на община Долна Митрополия, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 650
На основание чл. 21, ал. 1, т. 21 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 79 от
Административнопроцесуален кодекс и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, Общински съвет Долна
Митрополия:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера
на местните данъци на територията на община Долна Митрополия, съгласно
Приложение №1.
По т. 9 Предложение за приемане на годишен отчет за 2018 г. на изплатените
средства за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни
проблеми от община Долна Митрополия. 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 приемане на годишен отчет за 2018 г. на изплатените средства за финансово
подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми от община Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай

Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 651
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет – Долна Митрополия реши:
1. Приема годишен отчет за 2018 г. на изплатените средства за финансово
подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и
настоящ адрес на територията на община Долна Митрополия.
По т. 10 Предложение за приемане на годишен отчет за 2018 г. на изплатените
средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или
социален статус в община Долна Митрополия. 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 приемане на годишен отчет за 2018 г. на изплатените средства за еднократни
финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или социален статус в община
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 652
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, Общински съвет - Долна Митрополия реши:
1. Приема годишен отчет за 2018 год. на изплатените средства за еднократни
финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или социален статус в община
Долна Митрополия.
По т. 11 Предложение за финансово подпомагане новоизграждащият се
параклис „Рождество на свети Йоан Кръстител“ с. Брегаре. Докл.: П. Цоновска – Кмет
на Общината

П. Цоновска: Доста бързо върви строежа, Вие знаете. Считам за редно всички
ние да подпомагаме завършването му.
Р. Илиевски: Действително състоянието на строежа е доста напреднало, колеги.
Мисля, че това трябва да е първата ни стъпка, в рамките на тази бюджетна година, за
подпомагане завършването на този обект. Да си оставим отворена вратичка за
подпомагане финализирането на метоха. В крайна сметка това е един уникален
църковен обект на територията на нашата община, а бих казал и на Централна северна
България.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за финансово подпомагане новоизграждащият се параклис „Рождество на свети Йоан
Кръстител“ с. Брегаре, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 653
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните
финанси, получено заявление с вх. № ФС-30-8673/28.12.18г от архимандрит Никанор и
монах Захарий населник на обителта „Св. Йоан Предтеча“ и във връзка с
доизграждането на параклис „Рождество на свети Йоан Кръстител“ край с. Брегаре,
Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени средства в размер на 5 000лв.
необходими за закупуване на обзавеждане и изписване на параклис „Св. Йоан
Предтеча“ , край с. Брегаре.
2. Средствата да бъдат отчетени в Местна дейност 122 „Общинска
администрация“ § 42-14 – Обезщетения и помощи по решение на общински съвет.
По т. 12 Предложение за одобряване разходите за командировка на Кмета на
община Долна Митрополия и Председателя на ОбС. Докл.:Ц.Андрейски– Зам.-Кмет на
Общината
П. Петров: Предложението е пред Вас. Няма какво да се добави.
Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за одобряване разходите за командировка на Кмета на община Долна Митрополия и
Председателя на ОбС, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,

Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 654
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет - Долна Митрополия реши:
Одобрява разходите за командировка на Кмет на община Долна Митрополия и
Председателя на Общински съвет гр. Долна Митрополия за 2018 г., както следва:
І. За четвърто тримесечие:
Петър Валентинов Петров – Председател на Общински съвет Долна
Митрополия, в размер на 186.06 лв.
По т. 13 Предложение за утвърждаване численост на персонала и средства за
работни заплати през 2019 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: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за утвърждаване численост на персонала и средства за работни заплати през 2019 г. за
делегираните от държавата дейности, без звената, прилагащи системата на
делегираните бюджети и за местни дейности, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 655
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение №277/2018
г. на Министерски съвет, изменено с РМС Решение №776 /2018 г. на Министерски
съвет, за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2019 г., Общинския съвет Долна Митрополия:
1. 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
Клуб на пенсионера
Чистота
Спортни бази
Др. дейности по почивното дело
Др. дейности по културата
Др. дейности по икономиката

5
6
7
II
1
III
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

782424
500388
15020
53410

6,5

64343

9
7,25

81703
58000

28,5

329905

30
2
8
6
1
1
2
22

269120
21000
65919
47355
8000
10000
17341
197496

По т. 14 Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за доставка
чрез финансов лизинг на 3 (три) броя нови автомобили за нуждите на ДСП и
трапезарии гр. Долна Митрополия от община Долна Митрополия. 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 поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез финансов лизинг на 3 (три)
броя нови автомобили за нуждите на ДСП и трапезарии гр. Долна Митрополия от
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 656
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3. т.7 , чл.4, ал.1 и чл.17 ал.1 от
Закона за общинския дълг и във връзка с Решение № 539/27.04.2018г. и Решение
№611/12.11.2018г. на Общински съвет Долна Митрополия, Общински съвет Долна
Митрополия:
1.Дава съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на
финансов лизинг за закупуване на 3 броя нови автомобили за период от 3 години на
обща стойност 69 510 лв, в т.ч:
1.1. Закупуване на 2 бр. Автомобили ,,Фургон“ Dacia Dokker Van 1.6 Sce 100
BVM за нуждите на ДСП и трапезарии гр.Долна Митрополия на обща стойност 45 330
лв. с ДДС от тях първоначална вноска 4 228лв. и остатъчна главница 38 050лв. с ДДС и
лихва за периода 3 052лв., при фиксиран годишен лихвен процент 4,25%.
1.1. Закупуване на 1 бр. автомобил ,,Комби“: Dacia Dokker 1.6 Sce 100 BVM N1
EURO 6C за нуждите на ДСП и трапезарии гр.Долна Митрополия на стойност 24 180
лв. с ДДС от тях първоначална вноска 2 255 лв. и остатъчна главница 20 296лв. с ДДС
и лихва за периода 1 629лв., при фиксиран годишен лихвен процент 4,25%.
2. Валута на дълга- лева
3. Вид на дълга- дългосрочен, съгласно чл.3, ал.7 от Закона за общинския дълг.
4. Обезпечението на дълга ще бъде за сметка на собствените приходи –
общински имуществени данъци и неданъчни приходи.
5. Срока на погасяване на дълга е 36 месеца.
6. Приема погасителен план за изплащане на финансовия лизинг, съгл.
Приложение № 1, № 2, №3.
По т. 15 Предложение за определяне на второстепенните разпоредители с
бюджети и второстепенните разпоредители с делегирани бюджети за 2019 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 второстепенните разпоредители с бюджети и второстепенните
разпоредители с делегирани бюджети за 2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 657
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. Кметство 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. 16 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: Няма какво да добавя.
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 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 658
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. 17 Предложение за отпускане на помощи на хемодиализирани болни през
2019 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 отпускане на помощи на хемодиализирани болни през 2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 659
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 01.01.2019 год. да се заплащат ежемесечно до 80 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 § 4214- “Помощи по решение на ОбС”.
По т. 18 Предложение за определяне еднократно възнаграждение за
кръводаряване през 2019 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 еднократно възнаграждение за кръводаряване през 2019 г., моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 660
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 § 10-20Разходи за външни услуги
По т. 19 Предложение за определяне размера на сума за подпомагане разходите
за погребения за 2019 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 размера на сума за подпомагане разходите за погребения за 2019 г., моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника

„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 661
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. 20 Предложение за определяне размер на средства за подпомагане на
дейността на спортни дружества на територията на община Долна Митрополия за 2019
г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Сумата е същата като миналата година. Вчера, след разговорите в
комисиите, съм съгласна с предложението на г-н Илиевски, че трябва да има отчетност
на дейността на дружествата, които финансираме – не като финанси, а като дейност.
Р. Илиевски: Резонно е това, което предложи Кмета на общината, два пъти в
годината да се представя отчет, поради характера на дейността на тези дружества.
Предлагам да се обединим около това предложение – два пъти годишно, спортните
дружества да внасят отчет за дейността си.
П. Петров: Има ли становища? Няма.
Който е съгласен да запишем като т. 5 в предложението - два пъти годишно, спортните
дружества да внасят отчет за дейността си, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П. Петров: 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 2019 г., с направеното допълнение, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 662
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, Общинския съвет –
Долна Митрополия:
1. Определя средства в размер на 20 000 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.
5. Изисква два пъти годишно представяне на отчет за дейността на спортните
дружества.
По т. 21 Предложение за отпускане на еднократни парични помощи по решение
на ОбС Долна Митрополия през 2019 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя. Сумата е същата като миналата година.
Ал. Иванов: Предлагам така както са вдигнати работните заплати с 10%, да се
увеличат и еднократните помощи с 10 %, а и парите за погребения са малко.
П. Цоновска: Помощите не се вдигат в Държавата, вдигат се заплатите на
работещите. Това не е заплата или трудово възнаграждение, тези помощи се получават
при нужда и не е право на гражданите, а е правна възможност. Не виждам каква ще е
разликата за един човек – 10 лв. отгоре, а за нас ще е сериозна.
П. Петров: Гласуваме предложението на г-н Иванов – сумата за еднократна
помощ да се увеличи с 10%. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 0, “Против”– 0, “Въздържали се” – 19
Предложението не се приема.
П. Петров: Гласуваме основното предложение. Който е съгласен да приемем
предложение за отпускане на еднократни парични помощи по решение на ОбС Долна
Митрополия през 2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров,
Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил
Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри
Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Александър Иванов
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 663
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 10 000 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 коята 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. 22 Предложение за определяне приоритети при изразходване на средствата
по бюджета на община Долна Митрополия за 2019 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 приоритети при изразходване на средствата по бюджета на община
Долна Митрополия за 2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 664
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, Общинския
съвет:

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. 23 Предложение за изплащане на премии за отстреляни лисици и чакали
през 2019 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 изплащане на премии за отстреляни лисици и чакали през 2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 665
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 31.12.2019 г.
По т. 24 Предложение за определяне размер на основната месечна работна
заплата на кмет на община и кметове на кметства. Докл.: П. Цоновска – Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
Р. Илиевски: Предлагам да се закръгли сумата за работна заплата на Кмета на
общината – от 1773лв., на 1800 лв.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
на г-н Илиевски, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0

П. Петров: Гласуваме основното предложение, с направената промяна. 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 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 666
На основание чл.21,ал.1 т.5 от ЗМСМА и ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности, предлагам Общинският съвет-Долна
Митрополия:
І. Определя размер на основната месечна работна заплата в сила от 01.01.2019
година на кмет на община и кметове на кметства, както следва:
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
Кмет с.Гостиля

Основно възнаграждение /в лв./
1800
800
862
939
862
963
939
950
927
955
881
920
862
997
1059
670

По т. 25 Предложение за приемане бюджета на община Долна Митрополия за
2019г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Смятам, че бюджета е добре балансиран. Това, което искам да
добавя към него е, че вчера се съгласих с предложенията на г-н Илиевски, касаещи две
улици в с. Ставерци, за които не е необходима промяна на водопроводна мрежа, а

частична реконструкция или рехабилитация, в зависимост от мнението на
проектантските състави.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане бюджета на община Долна Митрополия за 2019г., моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Светла Илиева
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Злати Тодоров, Мартин Аспарухов
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 667
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 2019 година, ПМС №344 от 2018 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2019 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 2019 год. както следва:
1. Приход в размер на 13 266 621 лв. / съгласно Приложение №3 /
1.1 Приходи за държавни дейности в размер на 8 372 087 лв. /
съгласно Приложение № 2 /, в т.ч.:
1.1.1 Неданъчни приходи в размер на 278 589лв.
1.1.2. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ в размер
на 6 852 605 лв.
1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС
в размер на (-) 10 776лв.
1.1.4. Чужди средства от други лица в размер на (-) 20 087 лв.
1.1.5. Преходен остатък от 2018 год. в размер на 1 271 756 лв. / съгласно
Приложение №11/
1.2.Приходи за местни дейности в размер на 4 894 534 лв., в т.ч.:
1.2.1 Имуществени данъци в размер на 754 870 лв. / Съгл. Приложение № 1 /.
1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 3 024 477 лв., от които 1 091 825 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 1 744 000 лв.

1.2.4

За зимно поддържане на пътища 118 400лв.

1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
639 300 лв.
1.2.6 Трансфер към община Плевен за плащания към РИОСВ гр.Плевен – (-)
177 000 лв в т.ч:
- по чл.60 от ЗУО за закриване и след експлоатационни грижи за депото(-) 11000 лв.
- по чл.64 е от ЗУО за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови
отпадъци - (-) 166 000 лв.
1.2.7 Предоставени трансфери от бюджети и сметки за средствата от ЕС – (-)312
212лв.
1.2.8. Друго финансиране (-)884 749 лв в т.ч:
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз (нето) 938 236 лв.в т.ч:
- Предоставени безлихвени заеми от бюджетни сметки – (-)61764 лв.
- Възстановени безлихвени заеми от сметки за средства от Европейския съюз1 000 000лв.
- погашения по дългосрочни заеми от др. лица в страната (-)2 140 800лв. в т.ч:
- Фонд ФЛАГ ЕАД- (-) 2 140 800 лв.
- Друго финансиране 45 795лв.
-Депозити и средства по сметки 259 468 лв.
- остатък в лева по сметки от предходен период 259 468лв. / съгласно
Приложение №11/.
2. По разходите в размер на 13 266 621 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 8 372 087 лв. / Съгласно
Приложения № 4, № 7 /.
2.2. За местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни
приходи, в размер на 4 894 534 лв., от които резерв за непредвидени и неотложни
разходи 71 344 лв. / Съгласно Приложения № 5 и № 8 / и средства за капиталови
разходи 790 919 лв., / Съгласно Приложения № 9 /.
3.
Приема план за капиталовите разходи в размер на 20 150 695 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 639 300 лв. в т.ч.:
- за местни дейности 639 300 лв.
3.2. Собствени бюджетни средства 201 670 в т.ч : собствени средства от
преходен остатък в размер на 136 840 лв.
3.3. Средства от преходен остатък с източник целеви трансфери и субсидии –
702 180 лв. – средст ва от преходни остатъци на делегираната дейност „ Други
Дейности по културата“- 997 лв. и „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
аварии“- 610 790 лв. , получен трансфер от МОН– 45 444 лв.в делегирана от държавата
дейност „ Непрофесионални училища“ и преходен остатък от целева себсидия за
капиталови разходи в местна дейност „ Изграждане и ремонт на улици“.

3.4. Сметки за средства от ЕС- 18 607 545 лв. /Съгласно Приложения №,№ 9, 13,
14,18,19/.
4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислен на касова
основа в размер на – 133 068 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 2019г. 69 510лв., и
максималния размер на общинския дълг към края на 2019 г. 4 400 000 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 13 720лв., както следва:
- Национално сдружение на общините в Република България- 3000 лв.
- Асоциация на дунавските общини „Дунав“- 1 600 лв.
- Асоциация по ВиК Плевен- 2 500 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.
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. без ДДС.
10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за 20192021 година.
11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 19 626 528 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 2019 година в размер на 1 900 109 лв.
13. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019 година в размер на 5 125 234 лв.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2019 година в размер на 135 564лв.
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 2019година.
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.
Общинският съветник Юри Ненчев излиза от Салона на общината.
По т. 26 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., 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“. 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 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.,
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“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
Юри Ненчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 668
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 до15.12.2019г.
Общинският съветник Мирослав Траянов излиза от Салона на общината.
По т. 27 Предложение за предоставяне на временен безлихвен заем от
бюджетната сметка на Общината на Сдружение „Местна инициативна група Долна
Митрополия-Долни Дъбник“ за управление на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие. 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 предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Общината на
Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ за
управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
Юри Ненчев и Мирослав Траянов не присъстват на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 669
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Долна Митрополия:
Дава съгласие през бюджетната 2019 год. община Долна Митрополия да
предостави на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ временен безлихвен
заем в размер до 10 000 лв./десет хиляди лева/, които да бъдат използвани за
управление на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, при
следните условия:
1. Финансовите средства да се предоставят при постъпило писмено искане от
Председателя на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“
2. Заемът по т. 1 подлежи на възстановяване от СНЦ „МИГ Долна
Митрополия-Долни Дъбник“ на община Долна Митрополия до 15.12.2019 г.
3. За предоставената сума като безлихвен заем от Община Долна Митрополия
да бъде подписана Запис на заповед от Председателя на „МИГ Долна МитрополияДолни Дъбник“
По т. 28 Предложение за предоставяне на мандат за гласуване на редовно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К–Плевен на 21.02.2019 г.
Докл.:Ц.Андрейски-Зам.-Кмет на Общината
П. Петров: Предложението е пред Вас. Има ли въпроси, становища? Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за предоставяне на мандат за гласуване на
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К–Плевен на 21.02.2019
г., моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 670
На основание чл. 21, ал. 2 и ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10в, ал.1, т.7,
чл.198е, ал.5 от Закона за водите и писмо на Асоциацията по В и К – Плевен вх.№РД
15 – 487/18.01.2019 год., 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 В и К – Плевен на 21.02.2019 год. като изразява становище и гласува
по точките от представения дневен ред, както следва:
По т.1. „Разглеждане и приемане на отчета за дейността на Асоциация по В и К на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен
за 2018 година“ – гласува „за“.
По т.2. „Разглеждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на
Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД - Плевен за 2018 година“ – гласува „за“.
По т.3 „Приемане на бюджета на Асоциация по В и К на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен за 2019 година“ –
гласува „за“.
По т. 4
„Други“ - предоставя правото да изразява становище по
законосъобразност и 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 В и К – Плевен на 21.02.2019 год. с правомощията
по т.1.
Приложение: 1. Писма на Председателя на Асоциацията по В и К – Плевен.
Общинският съветник Мирослав Траянов влиза в Салона на общината.
По т. 29 Предложение за кандидатстване с проектно предложение по процедура
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
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 предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Общината на
Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ за
управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.

Юри Ненчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 671
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 59 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да кандидатства с проектно
предложение по процедура за кандидатстване чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020;
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия във връзка с подготовката и
изпълнението на проект по процедура за кандидатстване чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 да сключи Партньорско споразумение с Община Долна
Дъбник;
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
необходими действия за кандидатстване с проектно предложение по т. 1, като осигури
необходимите за това средства от Общинския бюджет.
По т. 30 Предложение за разрешаване за формиране на паралелка с по-малко от
10 ученици в ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене. Докл.: П. Цоновска – Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
Р. Илиевски: Действително това са спасителни мерки за спасяване училището в
с. Крушовене. С байкалските деца подхранваме училище на друга община – на Гиген.
Така и не намерихме аргументи да ги привлечем, за да се укрепи и това училище. Това
е последната година, в която поставяме това училище на „изкуствено дишане“. Според
мен догодина трябва да бъде затворено, ако ние не намерим подходите да докараме
байкалските деца в него. Призовавам всички, които могат да направят нещо и Кирил
Фурнигов, като общински съветник и кмета на с. Байкал, ако можем да спасим
училището. Не ме разбирайте грешно, не търся вина, защото много преди нас, може би
имат принос за тази ситуация, но търся кардинално решение на проблема.
П. Цоновска: Само да припомня, че във времето доста училища бяха закрити,
но децата от тези населени места учат на територията на нашата община. Вие сте прав,
че натам отиват нещата. Кмета положи усилия, всички полагаме усилия, а относно
байкалските деца – те няма да решат проблема, защото са 3-4.
Ив. Герашки: Аз съм категоричен, че докато има възможност да се поддържа
училището, не трябва да се затваря.
Л. Евтимов: Моето мнение е, че трябва да се тръгва към решаване на въпроса с
формирането на две средищни училища – в Тръстеник и Долна Митрополия, за да може
да се осъществи едно качествено образование
П. Петров: Други становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за разрешаване за формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в
ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене, моля да гласува:
Гласуваме поименно

Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
Юри Ненчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 672
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл.20 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 69, ал. 1, 2 и 3 и чл.68, ал.6, т.2 от НАРЕДБА
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование:
1. Разрешава формиране на маломерна паралелка с по-малко от 10 ученици в III клас/ слят/ в ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене, през учебната 2018/2019 г..
2. Приема дофинансиране не по – малко от 40 на сто от размера на съответния
единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VII
клас на общообразователните училища е от 41 до 80 ученици.
3. Кметът на община Долна Митрополия да изготви мотивирано предложение
до Началника на Регионално управление на образованието - Плевен, за формиране на
маломерна паралелка в ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене , към което да бъде
приложено решението на ОбС – гр. Долна Митрополия.
По т. 31 Предложение за закриване на партиди по чл. 14 от ЗМДТ на „БГ
ЕНЕРДЖИ-ДМ“ АД и отписване на натрупаните задължения. Докл.: П. Цоновска –
Кмет на Общината
П. Цоновска: Знаете, че ние сме мажоритарен собственик. На практика там
строеж няма, сгради няма. Считаме за редно да бъдат отписани тези задължения.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Общината на
Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ за
управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров
„ПРОТИВ” – Мирослав Траянов
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
Юри Ненчев не присъства на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 673
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 3 от ЗМДТ и
писмо с вх. №УОС 05-05-363/16.01.2019 г. на изпълнителния директор на „БГ
ЕНЕРДЖИ-ДМ“ АД, Общински съвет Долна Митрополия:
Дава съгласие да бъдат закрити партидите по чл. 14 от Закона за местните
данъци и такси на „БГ ЕНЕРДЖИ-ДМ“ АД и отписва натрупаните задължения,
спазвайки разпоредбите на чл. 24, ал. 5 от закона за опазване на земеделските земи.
М. Траянов: Искам да обясня философията на моето гласуване. Гласувах
„против“, защото самото създаване на това Дружество, беше против интересите на
нашата община, против гражданите. Недоволството беше изразявано в годините. Това
за мен е едно политическо решение, което вече вижда своя истински край.
Р. Илиевски: Понеже бях пропуснат в поименното гласуване, „дърпате ме за
езика“ да изразя мнението си. Няма да опонирам на г-н Траянов. Мисля, че навремето
това решение е взето с мисъл в перспектива за развитието на общината, но съобразно
конюнктурата – пазарна, политическа, дори геостратегическа, защото енергийните
въпроси са геостратегически въпроси, това начинание беше осуетено и провалено. За
съжаление, негативите останаха в полето на общината и ние сега ги ликвидираме
стъпка по стъпка. Така, че аз подкрепям финализирането на този проблем.
М. Траянов: Първоначалната идея може и да е била създаване на фотоволтаици,
но по това време беше абсолютно изпълнимо и възможно. Ако това е била идеята, щяха
да го направят както в с. Победа, за 6 месеца. Тук имаше насочена определена политика
от определени хора. Аз се радвам, че защитихме интересите на хората от с. Подем.
По т. 32 Предложение за кандидатстване за финансиране пред Фонд „Социална
закрила“ за закупуване на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален
патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия. 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 кандидатстване за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ за закупуване на
кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
Юри Ненчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 674
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да кандидатства с проектно
предложение за закупуване на кухненско оборудване за Домашен социален патронаж и
трапезарии.
2. Дава съгласие Община Долна Митрополия да осигури 10% съфинансиране по
проекта, но не повече от 3 000 лева.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
необходими действия за кандидатстване и реализиране на проекта по т.1, като осигури
необходимите за това средства от Общинския бюджет.
По т. 33 Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС,
представляваща: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска
помощ, находяща се в с. Байкал, община Долна Митрополия. 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 отдаване под наем на част от имот – ПОС, представляваща: Амбулатория за
индивидуална практика за първична медицинска помощ, находяща се в с. Байкал,
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
„ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от заседанието.
Юри Ненчев не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 675
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост (ЗОС) и чл. 15, ал.1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Долна
Митрополия:
I. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска
собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 13.80 кв.м., ½ от
манипулационна с площ 8.70 кв.м., ½ от чакалня с обща площ 9.75 кв.м., и ½ от

санитарен възел с обща площ 2.50 кв.м., находящи се в Здравна служба с
идентификатор 02227.500.488.1.1, по КККР на с.Байкал /АОС №6786/17.02.2011година/
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ - 12,14 лв. /дванадесет лева и
четиринадесет стотинки/ без ДДС или 14,57 лв. /четиринадесет лева и петдесет и
седем стотинки/ с ДДС, съгласно Тарифа за базисни (начални) цени за отдаване под
наем на общински недвижими имоти и чл.102, ал. 4 от Закон за лечебните заведения
(ЗЛЗ).
3.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник.
Р. Илиевски: Взимам мотив от последната точка от дневния ред. Ясна е кризата
на медицинско обслужване в цялата държава и дефицита на общо практикуващи лекари
по места. Ние прекарваме тези обекти-публична общинска собственост през
стандартната процедура. Не е лошо, дори да си актуализираме Правилника, макар и в
края на мандата, където има общо практикуващи лекари, които са ангажирани с
пациентите и където знаем, че конкуренция няма, точно този тип общинска собственост
да се продължават договорите, с някакви нови условия. Процедурата е тежка и ще
облекчим лекарите, а и ще ги укрепим на територията на общината.
П. Цоновска: Ние не натоварваме лекарите в никакъв случай и не ги
затрудняваме. Документите ги правим ние, от тях се иска само да ги подпишат. Знаете,
че са със супер преференциални наеми. Правим им и ремонти на здравни служби, за
тази година също сме предвидили. Мисля, че личните лекари на наша територия няма
от какво да са недоволни от реакцията на общината и общински съвет. Разбирам Ви
напълно, но Ви уверявам, че ненатоварваме практиките.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

