ПРОТОКОЛ
№ 39
Днес, 31.08.2017г. 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 19 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Уважаеми дами и господа, предварително Ви бе раздаден проекта за
дневен ред. Има ли други предложения? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “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 дейността на Общински съвет
– Долна Митрополия за периода 01.01.2017 г. до 31.07.2017 г.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за приемане на календарен план за дейността на
Общински съвет – Долна Митрополия до 31.12.2017 година.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
3. Предложение за приемане на Бизнес-програма на „Медицински
център І Долна Митрополия“ ЕООД за 2017 г.
Докл.:П. Петров – Председател на ОбС
Д-р Н. Стефанова – Управител МЦ І
4. Предложение за приемане на информация за изплатените средства за
еднократни финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или
социален статус в община Долна Митрополия
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
5. Предложение за приемане на информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на община Долна
Митрополия, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители към 30.06.2017 г.

Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
6. Предложение за осигуряване на допълнителни средства за
еднократни парични помощи на лица в тежко социално и здравословно
състояние
Докл.:П.Цоновска–Кмета на Общината
7. Предложение за актуализация бюджета на общината
Докл.:П.Цоновска–Кмета на Общината
8. Предложение за включване на училища от община Долна
Митрополия в Списъка на средищните училища
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
9. Предложение за разрешение за формиране на паралелки с по-малко
от 10 ученици в училищата на територията на община Долна Митрополия
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
10. Предложение за учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ, кв. 39а
по плана на с. Биволаре
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
11. Предложение за учредяване право на строеж върху УПИ VІІІ, кв. 13
по плана на с. Победа
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
12. Предложение за продажба на нежилищна сграда /гараж/ - частна
общинска собственост, находяща се в УПИ ІХ-1035, кв. 2а по плана на с.
Комарево
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
13. Предложение за продажба на УПИ ІІ, кв. 2а по плана на гр.
Тръстеник, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
14. Предложение за предоставяне за управление на обект:
„Водоснабдяване от местността „Ченгене сарай“ /3 бр. сондажни кладенци,
3 бр. бункерни помпени станции, черпателен резервоар, централна
помпена станция, тласкателен водопровод до НР, гравитачен водопровод
до НР на с. Брегаре и с. Ставерци/ на „Асоциацията по ВиК – Плевен“
обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината

15. Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС,
представляващ нежилищно помещение, находящо се в сградата на НЧ
„Димитър Благоев – 1926“ в с. Славовица
Докл.:П.Цоновска–Кмета на Общината
16. Предложение за отдаване под наем на пилон за осветление,
разположен в югозападната част на стадион – общинска собственост,
включително 15.00 кв.м. прилежащ терен, находящ се в УПИ ІІІ-732, кв.
123 по плана на с. Комарево, за разполагане и експлоатация на електронни
съобщителни съоръжения и оборудване
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
17. Предложение за изработване на подробен устройствен план – ПУП
– план за застрояване и регулация /ПРЗ/ в землището на с. Комарево
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
18. Предложение за изработване на подробен устройствен план – ПУП
– план за застрояване /ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ на елементите на
техническата инфраструктура в землището на гр. Долна Митрополия,
одобряване на задание и даване на предварително съгласие за прокарване
на водопроводно и ел. трасета през имот общинска собственост
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
19. Предложение за даване на предварително съгласие за учредяване
право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през имоти общинска собственост за обект
„Изграждане на мрежа на техническата инфраструктура – подземна тръбна
мрежа за оптична свързаност на територията на с. Ставерци и с. Брегаре
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
20. Предложение за определяне на такса за бране на плодове от
орехови насаждения, попадащи в обхвата на общинските пътища
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
21. Предложение за извършване на вътрешни промени и намаляване
плана на капиталовите разходи в частта финансирана от собствени
средства
Докл.:П.Цоновска– Кмета на Общината
22. Питане
Докл.:Св.Телефонска– общин. съветник

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 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 403
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:
1. Поименното гласуване по всички точки до края на дневния ред, за
които съгласно ЗМСМА се изисква такова гласуване да става с извикване
на съветниците и с отговор - “да”, “не”, “въздържал се”.
По т. 1 Предложение за приемане на отчет за дейността на Общински
съвет – Долна Митрополия за периода 01.01.2017 г. до 31.07.2017 г.
Вносител: Председател на ОбС
П. Петров: Отчета е пред Вас. Няма какво да добавя.
Има ли становища, допълнения? Няма. Който е съгласен Да приемем
отчета за дейността на Общински съвет – Долна Митрополия за периода
01.01.2017 г. до 31.07.2017 г., моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 404
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 17
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Долна
Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Долна
Митрополия и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 31.07.2017 год.
По т. 2 Предложение за приемане на Календарен план за дейността
на Общински съвет – Долна Митрополия до 31.12.2017 година. Вносител:
Председател на ОбС

П. Петров: Както знаете, това е отворен документ. Няма какво да
добавя.
Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем Календарен
план за дейността на Общински съвет – Долна Митрополия до 31.12.2017
година, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 405
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:
Приема Календарен план за дейността на Общински съвет – Долна
Митрополия до 31.12.2017 година.
По т. 3 Предложение за приемане на Бизнес-програма на
„Медицински център І Долна Митрополия“ ЕООД за 2017 г. Вносител:
Председател на ОбС и д-р Н. Стефанова – Управител МЦ І.
П. Петров: Проведоха се срещи с личните лекари на територията на
община Долна Митрополия, както и с общинските съветници от
Постоянните комисии към Общински съвет – ПК по здравеопазване и ПК
по бюджет и финанси. Последната от тези срещи беше много ползотворна.
Набелязаха се мерки и инициативи, които се надяваме в бъдеще да дадат
своите резултати.
Д-р Н. Стефанова: В комисиите обсъдихме Бизнес-програмата.
Дано мерките, които сме предприели спомогнат за подобряването в
обслужването на пациентите и разбира се финансовите резултати да са подобри.
Р. Илиевски: Да, набелязват се различни мерки, но резултата не
трябва да бъде такъв, че ние всяка година да финансираме и субсидираме
Медицинския център. Центъра има своя ресурс и потенциал, който трябва
да се разгърне, за да привлича средствата от Здравната каса и то пак в
интерес на гражданите. Ангажимента трябва да бъде много сериозен към
личните лекари, които в голямата си част, с малки изключения, не
комерсиализират своята дейност, а работят с лице към пациентите. Голяма
част от тях търсят „вратички“, за да правят „байпаси“ и заобикалят
Медицинския център и евентуалните механизми за неговата приходна
част. Тази лаборатория, която имате и е пълноценна да работи, трябва да
бъде мобилизирана да обслужва гражданите на община Долна Митрополия

чрез нашите лични лекари. Разбира се този процес не е едностранен, от Вас
се изисква качество на предоставяне на услугата. Възможно ли е в
договорите, които сключваме с личните лекари за стопанисване и ползване
на общинска материална база, да се заложи такава клауза, за да имат и те
ангажимент към общината, че ще се използва лабораторията на
Медицинския център? Ако е възможно, а аз мисля, че е възможно, това е
моята препоръка.
Ив. Герашки: Подкрепям становището на г-н Илиевски, но става
въпрос и за качество на услугата. Аз съм диабетик и ходя в Плевен за
изследване на кръвната захар. Правят ми изследване сутрин в 7.00 ч., в
12.00 ч., в 14.00 ч. и в 17.00 ч. В нашата лаборатория не се предлага такава
услуга.
Д-р Стефанова: От месец вече профили се правят, д-р Илиева е до
Вас и може да Ви увери в това. Правим изследване в 7.00 ч., в 12.00 ч. и в
14.00 ч. Няма как да държим лаборантката до 17.00 ч., защото е само една
и ще нарушим Кодекса на труда за работното й време. Д-р Калпазанова
винаги остава докато се изработят профилите.
Ив. Герашки: Д-р Калпазанова спокойно може да отстъпи мястото
си на по-млади кадри в тази област.
П. Петров: Има ли други препоръки, становища? Няма. Който е
съгласен да приемем Бизнес-програмата на „Медицински център І Долна
Митрополия“ ЕООД за 2017 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 406
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:
Приема Бизнес-програма на „Медицински център І Долна
Митрополия“ ЕООД за 2017 г.

По т. 4 Предложение за приемане на информация за изплатените
средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък здравословен
и/или социален статус в община Долна Митрополия. Вносител: Кмета на
Общината
П. Цоновска: Парите за еднократни помощи са недостатъчни, но
още в началото на годината, аз ви обещах, че когато се изчерпат парите ще
искаме допълнителни. Подробно е описано в справката кои са лицата,
получили такава помощ. Както казах и на заседанията на комисиите, 99%
от случаите са свързани със здравословен, а не със социален проблем.
П. Петров: има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на информация за 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 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 407
На основание гореизложеното и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА предлагам
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема информация на изплатените средства за еднократни
финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или социален статус в
община Долна Митрополия за периода от месец 02.2017 г. - 08.2017 г.
По т. 5 Предложение за приемане на информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на община Долна
Митрополия, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители към 30.06.2017 г. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли становища? Въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на община Долна
Митрополия, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители към 30.06.2017 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 408
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 125, ал.4 от Закона за
публичните финанси и чл. 42, ал.4 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долна
Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема информация за актуализирано разпределение на плана на
разходите по бюджета на Община Долна Митрополия, включително по
бюджетите на второстепенните разпоредители към 30.06.2017г., съгласно
Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3.
По т. 6 Предложение за осигуряване на допълнителни средства за
еднократни парични помощи на лица в тежко социално и здравословно
състояние. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя. Тук ясно е описано откъде
идват парите. Заложени са 10 000лв. за лица с репродуктивни проблеми, но
имаме само две заявления. Тук имаме резерв, затова взимаме 2 000лв. за
еднократни финансови помощи.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за осигуряване на допълнителни средства за еднократни
парични помощи на лица в тежко социално и здравословно състояние,
моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 409
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за
Публичните финанси и доклад от Аида Иванова – гл. специалист
„Социални дейности и здравеопазване”, Общинския съвет Долна
Митрополия:
1. Увеличава плана на еднократни финансови помощи на лица с
тежък здравословен и/или социален статус със сумата от 2 000 лв.
2. Увеличението по т. 1 да бъде за сметка на намаление на плана на
средствата за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с
репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес в община Долна
Митрополия.
По т. 7 Предложение за актуализация бюджета на общината.
Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Получени дарения за Медицинския център чрез
община Долна Митрополия.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация бюджета на общината, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров

“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 410
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във
връзка с постъпило дарение по сметката на община Долна Митрополия от
„ БТК “ ЕАД гр. София и „АГРИМАРТ“ ЕООД гр. Пловдив за текущ
ремонт на кабинети, медицинско и др. оборудване, Общинския съвет
Долна Митрополия:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в частта му ”Неданъчни приходи ”, §45-01 – „Дарения,
помощи и други безвъзмездно получени суми“ със сумата 11 000 лв.
2.Увеличава разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 11 000 лв, както следва :
2.1. Увеличава плана на първостепенният разпоредител с бюджет,
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §43-09 – Други
субсидии и плащания със сумата 11 000 лв.
По т. 8 Предложение за включване на училища от община Долна
Митрополия в Списъка на средищните училища. Вносител: Кмета на
Общината
П. Цоновска: Смея да твърдя, че това е най-обсъжданото
предложение тези дни. Да, съгласна съм с вашите притеснения, но се
надявам и вие да сте съгласни с нашите мотиви, като администрация и като
прилагане на законодателството. Факт е, че децата намаляват. Факт е, че
предхождащият проблем, преди училищата, е проблема с детските
градини. Истината е, че ние сме задължени да спазим законодателството на
тази страна.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен с
предложението за включване на училища от община Долна Митрополия в
Списъка на средищните училища, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 18, “Против”– 1, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 411
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 53, ал. 5 от ЗПУО, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката в Списъка на
средищните училища да бъдат включени следните училища от община
Долна Митрополия:
Основно училище „Христо Ботев с. Божурица;
Основно училище „Христо Смирненски“ с. Ореховица;
Средно училище „Васил Априлов“ гр. Долна Митрополия;
Основно училище „Климент Охридски“ с. Крущовене;
Средно училище „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник“;
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да изготви
мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката.
Общинският съветник Александър Иванов влиза в Салона на
общината.
По т. 9 Предложение за разрешение за формиране на паралелки с помалко от 10 ученици в училищата на територията на община Долна
Митрополия. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Ежегодно приемаме подобни предложения, които са
задължителни за инспекторатите по образование и за системата на МОН по
принцип. Проблема не е толкова в броя на учениците, а в качеството на
образование, което предлагаме на тези деца.
Р. Илиевски: По предходната точка говорих доста вчера в
комисиите. Изказах моето виждане и гласувах против. Времето ще покаже
кой е бил прав и кой - крив. Относно това предложение и взимането на
решение, ние изпадаме в „no sense”. На практика сриваме предната точка –
правим маломерни паралелки в средищни училища. Колкото и да ме
убеждават някои специалисти от администрацията, че никъде не било
разписано, че не се допускат маломерни паралелки в средищни училища,
за мен това не почива на никаква логика. Ще се въздържа от подкрепа на
такова решение.
Сл. Първанов: Подкрепям г-жа Цоновска. Недомислиците в сферата
на образованието са на национално ниво. Ние сме длъжни да се
съобразяваме със законодателството в страната. Моето мнение е, че и 5000
лв. да им направят заплатите на учителите, положението няма да се
промени.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за разрешение за формиране на паралелки с по-

малко от 10 ученици в училищата на територията на община Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин
Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Светла Телефонска,
Снежанка Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Александър Иванов, Радослав Илиевски и
Славей Първанов
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 412
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл.20 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.11 а, ал. 1 и 2
от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне на броя на паралелките и
групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена:
1. Разрешава сформиране на маломерна, слята паралелка с помалко от 10 ученици в ОУ „Христо Ботев“ с. Комарево, както следва:
V - VI клас – 9 ученици;
2. Разрешава сформиране на маломерна паралелка с по-малко от
10 ученици в ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене, както следва:
VII клас – 9 ученици.
3. Разрешава сформиране на маломерна паралелка с по-малко от
10 ученици в ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица, както следва:
III клас – 9 ученици.
По т. 10 Предложение за учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ,
кв. 39а по плана на с. Биволаре. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ, кв. 39а по
плана на с. Биволаре, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 413
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.8 ал.9, чл.37, ал.1 във връзка с чл.
41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.51, ал.1 от
Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на строеж, чрез
публичен търг с тайно наддаване, върху 100 кв.м. от УПИ ІІІ /с обща площ
570.00 кв.м./, кв.39а по плана на с.Биволаре, област Плевен (АОС №
337/31.05.2001г.), за построяване на жилищна сграда, съобразно
предназначението на урегулирания поземлен имот.
2. Определя пазарна цена за учредяване право на строеж върху
описания в точка 1 имот, възлизаща на 320,00 лв. (Триста и двадесет лева)
без ДДС, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45, ал.2 от Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС).
3. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
4. Допълва Раздел II, буква “В“ (Имоти, върху които Община Долна
Митрополия има намерение да учреди ограничени вещни права) от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2017 година, със следния имот:
 Дворно място, представляващо УПИ ІІІ, кв.39а с площ 570.00 кв.м.
по плана на с.Биволаре, община Долна Митрополия.
По т. 11 Предложение за учредяване право на строеж върху УПИ
VІІІ, кв. 13 по плана на с. Победа. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване право на строеж върху УПИ VІІІ, кв. 13 по
плана на с. Победа, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 414
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.8 ал.9, чл.37, ал.1 във връзка с чл.
41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.51, ал.1 от
Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на строеж, чрез
публичен търг с тайно наддаване, върху 100 кв.м. от УПИ VІІІ /с обща
площ 530.00 кв.м./, кв.13 по плана на с.Победа, община Долна Митрополия
(АОС № 295/20.02.2001 г.), за построяване на жилищна сграда, съобразно
предназначението на урегулирания поземлен имот.
2. Определя пазарна цена за учредяване право на строеж върху
описания в точка 1 имот, възлизаща на 320,00 лв. (Триста и двадесет лева)
без ДДС, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС).
3. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
4. Допълва Раздел II, буква “В“ (Имоти, върху които Община
Долна Митрополия има намерение да учреди ограничени вещни права) от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2017 година, със следния имот:
 Дворно място, представляващо УПИ VІІІ, кв.13 с площ 530.00
кв.м. по плана на с.Победа, община Долна Митрополия.

По т. 12 Предложение за продажба на нежилищна сграда /гараж/ частна общинска собственост, находяща се в УПИ ІХ-1035, кв. 2а по плана
на с. Комарево. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на нежилищна сграда /гараж/ - частна
общинска собственост, находяща се в УПИ ІХ-1035, кв. 2а по плана на с.
Комарево, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 415
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМA/, чл.8, ал.9, т.2, чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/ и чл.42 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински имоти /НРПУРОИ/,
Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно
наддаване, нежилищна сграда /гараж/ - частна общинска собственост,
ведно с правото на строеж, със застроена площ 87.00 кв.м, разположена в
УПИ ІХ-1035, кв. 2а по плана с. Комарево, община Долна Митрополия
/АОС № 1544 от 07.07.2004 година/.
2. Определя цена за продажба на описания в т.1 общински имот, в
размер на 2 950,00 лв. /Две хиляди деветстотин и петдесет лева/, сума
необлагаема с ДДС на основание чл.45, ал.3 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на
публичен търг с тайно наддаване за продажба на сградата и да сключи
договор 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 2017 година, със следния имот:
 Нежилищна сграда /гараж/ - частна общинска собственост, ведно
с правото на строеж, със застроена площ 87.00 кв.м, разположена в УПИ
ІХ-1035, кв. 2а по плана с.Комарево, община Долна Митрополия.
По т. 13 Предложение за продажба на УПИ ІІ, кв. 2а по плана на гр.
Тръстеник, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Вносител: Кмета на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ ІІ, кв. 2а по плана на гр. Тръстеник, на
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 416
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 продаде имот - частна общинска собственост,
с площ 406.00 кв.м., отреден за „Обществено и делово обслужване“,
представляващ УПИ ІІ в кв.2а по плана на гр.Тръстеник, област Плевен
/АОС № 8916 от 26.07.2017 година/ на г-н Валери Иванов Радулов и г-жа
Галя Иванова Уркова, с адрес: гр. Тръстеник, ул. Кайлъшка долина, в
качеството си на собственици /по силата на нотариален акт № 146, том
VII рег.№ 5961, дело № 823 от 2014 година/, на законно построен в имота,
търговски обект – хранителен магазин, спирка „Обръщателна“.

2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т. 1 имот,
възлизаща на 2 880,00 лв. /Две хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без
ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед
и сключи договор за продажба на описания в т.1. имот, с г-н Валери
Иванов Радулов и г-жа Галя Иванова Уркова, по реда на чл.35 ал.3 от
Закона за общинската собственост /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 2017 година, със следния имот:
 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 406.00
кв.м., отреден за „Обществено и делово обслужване“, представляващ УПИ
ІІ в кв.2а по плана на гр.Тръстеник, област Плевен.
По т. 14 Предложение за предоставяне за управление на обект:
„Водоснабдяване от местността „Ченгене сарай“ /3 бр. сондажни кладенци,
3 бр. бункерни помпени станции, черпателен резервоар, централна
помпена станция, тласкателен водопровод до НР, гравитачен водопровод
до НР на с. Брегаре и с. Ставерци/ на „Асоциацията по ВиК – Плевен“
обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен. Вносител: Кмета на Общината
М. Траянов: Няма да участвам в дебатите и гласуването.
П. Цоновска: Както знаете обекта е даден за стопанисване и
управление на „ВиК“ ЕООД Плевен. Реда по закон е да бъде предаден и на
Асоциацията по водите. Съгласно вчерашните дебати в комисията и
предложението на г-н Печеняков, добавям към т. 1 от предложението за
решение – на балансова стойност 3 144 224, 63 лв. Обекта е наш,
собствеността на се променя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне за управление на обект: „Водоснабдяване
от местността „Ченгене сарай“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска,
Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.

Мирослав Траянов не участва в гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 417
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 198б, т.2 от Закона за водите, Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да предостави за управление обект: “Водоснабдяване
от местността „Ченгене сарай“ /3 бр. сондажни кладенци, 3 бр. бункерни
помпени станции, черпателен резервоар -100 м3, централна помпена
станция, тласкателен водопровод до НР - 500м3, гравитачен водопровод до
НР на с.Брегаре и с.Ставерци/” на „Асоциация по ВиК - Плевен"
обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Плевен“, с балансова стойност 3 144 224, 63
лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да сключи
договор за управление на обекта, описан в т.1 от настоящото решение.
По т. 15 Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС,
представляващ нежилищно помещение, находящо се в сградата на НЧ
„Димитър Благоев – 1926“ в с. Славовица. Вносител: Кмета 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 имот – ПОС,
представляващ нежилищно помещение, находящо се в сградата на НЧ
„Димитър Благоев – 1926“ в с. Славовица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 418

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) и чл.15 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
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 имот –
публична общинска собственост, представляваща нежилищно помещение с
площ 10.00 кв.м, разположено в източната част на ІІ-ри етаж от сградата на
НЧ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ – 1926“, находяща се в УПИ ХV, кв.23 по
плана на с. Славовица, област Плевен /АОС № 1984 от 20.06.2005 година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ в размер на 16,30
лв. /Шестнадесет лева и тридесет стотинки / без ДДС, съгласно
Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на
общински имоти /Раздел ІІ, т.1.1.9/.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия въз основа на
настоящото решение да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
По т. 16 Предложение за отдаване под наем на пилон за осветление,
разположен в югозападната част на стадион – общинска собственост,
включително 15.00 кв.м. прилежащ терен, находящ се в УПИ ІІІ-732, кв.
123 по плана на с. Комарево, за разполагане и експлоатация на електронни
съобщителни съоръжения и оборудване. Вносител: Кмета 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 пилон за осветление, разположен в
югозападната част на стадион – общинска собственост, включително 15.00
кв.м. прилежащ терен, находящ се в УПИ ІІІ-732, кв. 123 по плана на с.
Комарево, за разполагане и експлоатация на електронни съобщителни
съоръжения и оборудване, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 419
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост (ЗОС), чл.281а, ал.1, т.2 от Закона за електронните
съобщения (ЗЕС), чл.17, ал.1 и чл.23, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(НРПУРОИ), Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем, чрез публично оповестен
конкурс, за срок от 10 /десет/ години, един от пилоните за осветление,
разположен в югозападната част на стадион – частна общинска
собственост, включително 15 кв.м. прилежащ терен до основата на пилона,
находящ се в УПИ ІІІ-732, кв. 123 по плана на с.Комарево /АОС № 254 от
22.06.2000 г./, за разполагане и експлоатация на електронни съобщителни
съоръжения и оборудване.
2. Определя следните условия на които трябва да отговарят
участниците в конкурса:
 Да имат право да предоставят електронни съобщения, съгласно
действащото законодателство и да бъдат вписани в Публичния регистър по
Закона за електронните съобщения /чл.75, ал.6 от ЗЕС/.
3. Определя начална конкурсна цена в размер на 200,00 лв. /Двеста
лева/ без ДДС или 240,00 лв. /Двеста и четиридесет лева/ с ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия въз основа на
настоящото решение да организира провеждането на конкурса и сключи
договор със спечелилия участник.
По т. 17 Предложение за изработване на подробен устройствен план
– ПУП – план за застрояване и регулация /ПРЗ/ в землището на с.
Комарево. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на подробен устройствен план – ПУП –
план за застрояване и регулация /ПРЗ/ в землището на с. Комарево, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,

Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 420
На основание чл.21, ал. 1, т. 8, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, по реда на чл. 124а, ал.1 и чл.
124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план
– План за застрояване и регулация /ПРЗ/ за поземлен имот № 449001,
местност „Край село“ в землището на село Комарево, 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 – ПРЗ, с цел създаване на устройствена
основа с конкретно предназначение на имота „За животновъдни дейности“.
3. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия по изпълнение на горните решения.
По т. 18 Предложение за изработване на подробен устройствен план
– ПУП – план за застрояване /ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ на елементите на
техническата инфраструктура в землището на гр. Долна Митрополия,
одобряване на задание и даване на предварително съгласие за прокарване
на водопроводно и ел. трасета през имот общинска собственост. Вносител:
Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на подробен устройствен план – ПУП –
план за застрояване /ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ на елементите на
техническата инфраструктура в землището на гр. Долна Митрополия,
одобряване на задание и даване на предварително съгласие за прокарване
на водопроводно и ел. трасета през имот общинска собственост, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 421
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 124а, ал. 1 и
чл.125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Долна
Митрополия:
1. Допуска изработването на Подробен устройствен план – План за
застрояване /ПЗ/ за обект „Диагностика, ремонт и търговия” в част от
поземлен имот № 112002 по КВС на гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия, местност „ Зад линията” .
2. Допуска изработването на Подробен устройствен план –
Парцеларен план /ПП/ за обект „Диагностика, ремонт и търговия” за
присъединяване към елементите на техническата инфраструктура в част от
поземлен имот № 112002 по КВС на гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия, местност „ Зад линията”.
3. Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за
устройство на територията, въз основа на което ще се разработи
Подробния устройствен план – ПЗ и ПП, с цел създаване на устройствена
основа за определяне на площадка на обект „Диагностика, ремонт и
търговия”
и изграждане на линейни обекти на техническата
инфраструктура за присъединяване на обекта към съществуващите ел. и
водопроводни мрежи.
4. Дава предварително съгласие на Анатоли Илиев Георгиев за
прокарване на водопроводно и ел. трасе за захранване на обект „
Диагностика, ремонт и търговия” в землището на Долна Митрополия
през имот № 000414, полски път, общинска собственост.
5. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия в изпълнение на горните решения.
По т.19 Предложение за даване на предварително съгласие за
учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и

съоръжения на техническата инфраструктура през имоти общинска
собственост за обект „Изграждане на мрежа на техническата
инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на
територията на с. Ставерци и с. Брегаре. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за даване на предварително съгласие за учредяване право
на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през имоти общинска собственост за обект
„Изграждане на мрежа на техническата инфраструктура – подземна тръбна
мрежа за оптична свързаност на територията на с. Ставерци и с. Брегаре,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 422
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 25, ал. 3, 4 и 5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава предварително съгласие на „ЕТА Желева“ ЕООД за
учредяване право на прокарване на подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност в землището на с. Брегаре, през следните имоти, съгласно
регистъра към приложения ПУП - Парцеларен план:
- ПИ № 112041, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Пасище, мера“. Засегната площ от имота - 0,290дка;
- ПИ № 114010, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,003дка;
2. Дава предварително съгласие на „ЕТА Желева“ ЕООД за
учредяване право на прокарване на подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност в землището на с. Ставерци, както следва:

- ПИ № 000300, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,744дка;
- ПИ № 000360, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,465дка;
- ПИ № 000427, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Отводнителни канали“. Засегната площ от имота - 0,029дка;
- ПИ № 000430, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Напоителни канали“. Засегната площ от имота - 0,006дка;
- ПИ № 000431, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,709дка;
- ПИ № 000437, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,091дка;
- ПИ № 000443, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,589дка;
- ПИ № 000444, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,084дка;
- ПИ № 000455, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Напоителни канали“. Засегната площ от имота - 0,010дка;
- ПИ № 000457, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,454дка;
- ПИ № 000458, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,004дка;
- ПИ № 000469, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,004дка;
- ПИ № 000471, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,389дка;
- ПИ № 000477, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,145дка;
- ПИ № 000478, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,393дка;
- ПИ № 000544, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,919дка;
- ПИ № 000546 общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Пасище, мера“. Засегната площ от имота - 0,011дка;
- ПИ № 000547, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,128дка;
- ПИ № 000600, общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. Засегната площ от имота - 0,252дка;
- ПИ № 000602 общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Пасище, мера“. Засегната площ от имота - 0,004дка;
- ПИ № 419001 общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Пасище, мера“. Засегната площ от имота - 1,036дка.

- ПИ № 000464, общинска частна собственост, с начин на трайно
ползване „Храсти“. Засегната площ от имота - 0,269дка.
По т. 20 Предложение за определяне на такса за бране на плодове
от орехови насаждения, попадащи в обхвата на общинските пътища.
Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Става дума за отдаването под наем на дърветата по
т.нар. Староселски път. Ежегодно тези орехи, така или иначе, се берат от
населението. Все пак трябва да има някакъв ред, а и да не се повреждат
дърветата, да не се злоупотребява.
Р. Илиевски: Кой ще контролира този процес?
П. Цоновска: Стопанска дирекция – Пепо Бенков, който е маркирал
дърветата. Има оценка на плодовете, които са плододавали тази година.
Той ще има Заповед, след Вашето решение да контролира този процес.
П. Петров: Има ли други въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за определяне на такса за бране на плодове от
орехови насаждения, попадащи в обхвата на общинските пътища, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 423
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.26, ал.3, във връзка с чл.26, ал.1, т.1,
б.(б) от Закона за пътищата и чл.42, ал.3, във връзка с чл.42, ал.1, т.1, б. (б)
от Наредба за управление на общинските пътища, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Определя такса на килограм за бране на плодове от орехови
насаждения в обхвата на сервитута на общинските пътища, в размер на
0,15 лв./кг добит плод, без ДДС.

2. Определя такса на килограм за бране на орехи в обхвата на
общински път PVN1047 /ІІІ-118, Долна Митрополия – Ясен/ - Горна
Митрополия – Граница Община (Долна Митрополия - Искър) –
Староселци / ІІІ – 1307/, за участък с обща дължина 8,660 км , при среден
добив от дърво 50 кг, както следва:
Участък
Горна Митрополия Староселци
/от километър 7+740
до километър 16+400/

Общ брой орехови дървета в
плододаваща възраст

Дължима такса за 2017 г.

237 дървета

1777,50 лв., без ДДС

от дясно

от ляво

от дясно

от ляво

110 дървета

127 дървета

825,00 лв., без ДДС

952,50 лв., без ДДС

3. Упълномощава Кмета на Общината, по искане на заинтересовани
лица, да издава разрешение за бране на плодове от орехови насаждения
при условията и по реда на чл.26, ал.3 от Закона за пътищата и чл.42, ал.3
от Наредба за управление на общинските пътища.
4. Възлага на Кмета на Общината да публикува на сайта на Община
Долна Митрополия обявление за реда и необходимите документи за
издаване на разрешителни за бране на орехи за 2017 година.
По т. 21 Предложение за извършване на вътрешни промени и
намаляване плана на капиталовите разходи в частта финансирана от
собствени средства. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за извършване на вътрешни промени и намаляване плана
на капиталовите разходи в частта финансирана от собствени средства,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Юри Ненчев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 424
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за
Публичните финанси, Общински съвет:
1. Одобрява вътрешни промени в плана на капиталовите разходи на
община Долна Митрополия за 2017г.в частта им финансирани със
собствени бюджетни средства, съгласно Приложение №1.
2. За проектирането на горепосочените обекти да бъде изплатен
аванс в размер на 10% от договорената стойност, съгласно Приложение
№1, а остатъка да бъде разплатен след отпускане на средствата от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет.
3. Намалява плана на капиталовите разходи с 600 лв., съгласно
Приложение №1 и завишава местна дейност „ Резерв“, § 97-00- Резерв за
непредвидени и неотложни разходи.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за капиталови
разходи на общината.
По т. 22 Питане. Вносител: Св. Телефонска – общински съветник
Св. Телефонска: Няма да изчитам питането. Беше изпратено и който
е желал се е запознал с въпросите, които съм задала на Кмета на общината.
Искам да засегна въпроса за безводието в с. Горна Митрополия. Цяло лято
няма вода в гравитачните чешми. Говорихме с г-н Петров преди месец.
Знам, че се работи по водопроводната мрежа в момента, дано по-скоро се
отстрани проблема. За месец август два пъти за по 9 дни водата спира в
северния район. Другото, което ме притеснява е, че от миналата седмица
до сега, включително и днес, идват пациенти, които са със стомашночревни инфекции. Не искам да казвам, че е епидемия, но това доста ме
притеснява. Дано не се дължи на това безводие и на боклуците, които са
навсякъде.
П. Цоновска: Въпроса с боклуците вече е решен. Да, наистина
камиона беше счупен, но изхвърлянето на отпадъците е започнало отново
още онзи ден. Проблема с водоподаването в с. Горна Митрополия не е от
вчера. Не е достатъчна водата в Боев геран от много години. Самото
население не е толерантно към високите части. Поливат си сериозно от
чешмите, без да се замислят, че това поливане изчерпва този ресурс и води
до негативни последици за други хора. Да, има и водопроведен проблем по
мрежата, който своевременно се отстранява. Има погрешно затапване на
една тръба, точно за северния район, за който говорите. В най-скоро време,
ако не се промени времето и няма валежи, с. Горна Митрополия ще бъде
на воден режим.

Ал. Печеняков: Имам два въпроса – първият е свързан с ремонтните
действия, във връзка с Водния цикъл, а вторият за възстановяване на
улиците в с. Подем, след наводнението.
Осъществява ли се контрол от общинска администрация върху
ремонтните действия по Водния цикъл? Конкретен пример – улицата
срещу Клуба на пенсионера в гр. Долна Митрополия, преди 5-6 дни беше
разкопана, след това зарината и вместо с валяка, те минават с една дъска.
Относно разрушените улиците в с. Подем – доста време мина, идва
есента, нали си представяте какво ще стане. Докъде стигна проекта за
кандидатстване във фонда по бедствия и аварии и може ли да се ускори
този процес? Предвиждате ли някакви средства за ремонт на тези улици,
ако стане така, че не се отпуснат пари?
П. Цоновска: Водния цикъл се изпълнява по международно правни
договори или т. нар. Жълт ФИДИК, което означава, че водещ е надзора.
Тези инженери по надзора са ежедневно на обектите. Отделно от нашата
администрация има хора, назначени със заповед и са част от екипа на
проекта. След приключване на ремонтните дейности и след приемане на
обектите по Водния цикъл, в общините се задържа една много сериозна
сума за гаранция за изпълнение на обектите. Тази гаранция стои в
общините като парично изражение, която се възстановява на фирмите –
изпълнители след една година от приключване на дейността им. Сумата е
за отстраняване на дефекти. Това, което сигнализирате за конкретната
улица ще бъде проверено.
Не мога да дам гаранция или срок, че до края на годината ще бъдат
отпуснати средства от фонда по бедствия и аварии. Форсирали сме нещата,
бъдете сигурни, но не всичко зависи от нас. Индикативната сума, която
сме искали не е само за с. Подем. Подем е само част от проблема. Много
по-сериозни са нещата в с. Ореховица, имаше много повече наводнени
къщи, ако говорим за население. За нас с приоритетно значение е живота
на населението в общината.
П. Петров: Колеги, ще Ви помоля оттук нататък питанията да стават
съгласно Правилника на ОбС – предварително и писмено.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

