ПРОТОКОЛ
№ 13
Днес, 30.06.2016 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе
редовно заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Цоновска – Кмет на Общината и
кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 19 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа. Предварително Ви е раздаден проекта за
дневен ред. Допълнително беше внесено следното предложение:
- Предложение за събиране и преопаковане на пестицидите в склад
№ 1 и № 2 на територията на бивш стопански двор в с. Брегаре и
транспортирането им за съхранение в склад № 2.
Предлагам да бъде т. 19 от Дневния ред.
Р. Илиевски: Предлагам да бъде включена точка Питания в Дневния
ред.
П. Петров: Точка Питания ще бъде включена като последна т. 20 от
Дневния ред. Има ли други предложения, въпроси? Няма. Който е съгласен
да приемем Дневния ред на днешното заседание, 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 актуализиране състава на Общинската комисия за
обществен ред и сигурност
Докл.: П.Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за приемане на Програма за енергийна ефективност
на община Долна Митрополия за периода 2016-2020 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
3. Предложение относно мандат за представителство и начин на
гласуване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по „ВиК“
Плевен на 20.07.2016 г.
Докл.: Ц. Андрейски – Зам.–Кмет на Общината
4. Предложение за увеличаване плана за капиталовите разходи на
община Долна Митрополия за 2016 г. в частта финансирана от собствени
средства

Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
5. Предложение за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
6. Предложение за увеличаване плана на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет – кметство Тръстеник и актуализиране плана на
капиталовите разходи на общината
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
7. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия
пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда за финансиране на проект: Рекултивация и закриване на старото
Депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
8. Предложение за обявяване на имот – частна общинска собственост
в имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Крушовене,
област Плевен
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
9. Предложение за отдаване под наем на Амбулатория за първична
извънболнична медицинска помощ, находяща се в с. Крушовене
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
10. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно
наддаване на имоти – публична общинска собственост с НТП „пасище,
мера“ за стопанската 2016/2017 година
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
11. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост в с. Брегаре
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
12. Предложение за прекратяване на съсобственост между община
Долна Митрополия и физическо лице в кв. 69 по плана на с. Гостиля
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
13. Предложение за учредяване възмездно право на ползване върху
земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землището по КВС на с.
Славовица
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината

14. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху общински имот в гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
15. Предложение за промяна начина на трайно ползване на имот –
публична общинска собственост, находящ се в местност „Гръстелника“ по
КВС за землището на с. Комарево
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
16. Предложение за учредяване право на строеж върху общинска
земя в с. Ставерци
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
17. Предложение за продажба на недвижим имот в с. Подем
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
18. Докладна записка относно определяне на 17 май за Ден за
преклонение пред жертвите на българския народ по времето на
Османското владичество
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
Л. Евтимов – Зам.-Председател на ОбС
Сл. Първанов – общински съветник
19. Предложение за събиране и преопаковане на пестицидите в
склад № 1 и № 2 на територията на бивш стопански двор в с. Брегаре и
транспортирането им за съхранение в склад № 2.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
20. Питания
Вносител: Р. Илиевски – общински съветник
П.Петров: Уважаеми колеги, предстои да вземаме 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 № 157

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 актуализиране състава на Общинската
комисия за обществен ред и сигурност. Вносител: Председател на ОбС
П. Петров: Състава на Общинската комисия за обществен ред и
сигурност трябваше да бъде актуализиран. Няма какво да добавя. Имате ли
други предложения за състава? Въпроси? Няма. Който е съгласен да
актуализираме състава на Общинската комисия за обществен ред и
сигурност, 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 № 158
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и във
връзка с изпълнението на Стратегията „Полицията близо до обществото“,
Общински съвет Долна Митрополия:
Актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и
сигурност (ОбКОРС) както следва:
- Председател: Поля Цоновска /Кмет на община Долна Митрополия/
- Зам.-Председател: Светлана Георгиева /Секретар на община Долна
Митрополия/
- Секретар: Марияна Илчева /Секретар на МКБППМН/
- Членове: Христо Симеонов /Началник РУП – Долна Митрополия/;
- Иван Михайлов /Началник група „ОП“ РУП – Долна
Митрополия/;
- Мирослав Траянов /Зам.-Председател на Общински съвет Долна
Митрополия/;
- Людмил Евтимов /Зам.-Председател на Общински съвет Долна
Митрополия/;
- Ивалин Цолов /Общински съветник/;
- Александър Печеняков /Общински съветник/;
- Светла Телефонска /Общински съветник/;

- Валентина Велкова /Общински съветник/;
- Алина Симеонова /Общински съветник/;
- Георги Гинчев /Общински съветник/;
- Емил Денков /Кмет на гр. Тръстеник/;
- Цветан Велчовски /Кмет на с. Брегаре/;
- Николай Николов /Кмет на с. Божурица/;
- Сергей Кожухарски /Кмет на с. Ставерци/;
- Валери Радев /Кмет на с. Биволаре/;
- Георги Георгиев /Кмет на с. Рибен/;
- Атанаска Василева /Кмет на с. Горна Митрополия/;
- Валя Ангелова /Директор Д„СП“ – Долна Митрополия/;
- Малинка Хараламбиева /Директор СОУ „Евлоги Георгиев“ гр.
Тръстеник/;
- Цветанка Митева /Директор СОУ „Васил Априлов“ гр. Долна
Митрополия/;
- Диана Якимова /Началник на ОС „Земеделие“ Долна Митрополия/
По т. 2 Предложение за приемане на Програма за енергийна
ефективност на община Долна Митрополия за периода 2016-2020 г.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Както знаете Програмата за енергийна ефективност на
община Долна Митрополия изтече. Това е новият програмен документ,
който подлежи на допълване, корекции и т.н. Няма как за такъв дълъг
период на един програмен документ да бъде обхванато всичко. Съзнаваме,
че има и някои дребни технически грешки, за които вчера Ви казах. Ще
бъдат изчистени във времето.
Р. Илиевски: Безспорно това е един задължителен документ, който
трябва да приемем като местни органи на самоуправление. Вярно е, че е
направен опит да се разработи и максимално да се доближи до
възможностите и реалностите на общината, но тук има някои не
технически и не дребни забележки. Има три основни неща, върху които
трябва да се акцентува в тази Програма. Вижда се че, ако променим името
на общината и някои фактически данни, тази Стратегия можем да я
приложим във всяка една подобна община. Липсва спецификата. Трябва да
концентрираме вниманието си първо върху това, къде общината може да
провежда определен тип политика като изпълнителна власт. Общината е
започнала такава политика – подмяна на горивната база на обществените
сгради (училища, детски градини, административни сгради), което е добре
и трябва да се насърчава. Но ако спрем дотук, това значи, че не сме
свършили нищо. Мога да дам пример с училища, в които са подменени

котлите и има по-авангардна технология, но отгоре циглите „светят“.
Дограмата е подменена частично, нямаме допълнителна санировка,
изолация и т.н. Това са все енергийни разходи. Когато се кандидатства по
определени проекти за усвояване на европари, нека да вървим в тази
посока. Другото е в по-дългосрочен план, но също трябва да се премисли –
борбата с парниковите газове и то особено сега, когато има кампания по
събиране на селскостопанска реколта. Започват палежите на растителните
отпадъци. Тук трябва да се намесим сериозно и да търсим взаимодействие
с компетентни органи в държавата, които могат да предотвратят едни
такива самоцелни и комерсиални действия от страна на причиняващите ги.
На следващо място – ние залагаме, да кежем 100 000 лв. за поддържане на
уличното осветление, но в момента нашата система за улично осветление е
архаична. Ние инвестираме в нещо, което е архаично. Нека търсим нещо
по-авангардно. Има средства, които можем да привлечем за чисто ново
улично осветление и интелигентна система за управление. Някои общини
вече го правят. Гарантирам Ви, че веднага ще има огромен ефект за
икономия на средства. Почти слабо е засегната и комуникационната
политика в тази Стратегия. Общината, малко или много, е медиатор в
обществото. Тук трябва да се акцентува, за да можем да насърчаваме и
местния бизнес и други инвеститори.
П. Цоновска: Благодаря на г-н Илиевски за подробния анализ. Вие
сте абсолютно прав, но да не пропускаме факта, че училищата са на
делегиран бюджет и ние можем по-скоро да ги посъветваме или както
казахте да играем ролята на медиатор. Трите най-големи детски градини,
които са на делегиран бюджет, са енергийно ефективни изцяло - от покрив
до котел, още през мандатите на г-н Печеняков. През моя мандат филиал
на детска градина е саниран по същия цялостен начин. Предстои саниране
със средства от еврофондове на сгради, които са наши – старческия дом,
административната сграда на общината и ред други. Няма как ние да
санираме училище, знаете че това е огромен ресурс. Относно уличното
осветление Вие сте прав, че е доста архаично, но и доста икономично.
Проблема на уличното осветление е по-скоро кабелната система, която все
още е оголена и предполага кражби. Относно палежите също съм
категорична. Борим се непрекъснато с това, но не знам законодателната
власт какво прави. Постоянно се натъквам на неща, които не мога да си
обясня. Закона е категоричен, че който пали, вместо да обработва, му се
отнема субсидията. Лично аз не знам на някои земеделец да му е отнета
субсидията до този момент. Ние сме орган, който може да сезира и го
правим непрекъснато. Нямате представа колко граждани сами се обаждат
на 112 и сигнализират за такива палежи.
П. Петров: Други становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Програма за енергийна ефективност на община Долна Митрополия за
периода 2016-2020 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 Русанов,
Иван Герашки, 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 № 159
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 12 от Закона за
енергийната ефективност, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема Програма за енергийна ефективност на община Долна
Митрополия за периода 2016-2020 г.
По т. 3 Предложение относно мандат за представителство и начин на
гласуване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по „ВиК“
Плевен на 20.07.2016 г. Вносител: Зам.–Кмет на Общината
П. Петров: Подробно беше разгледан въпроса вчера в комисиите.
Няма какво да добавя. Има ли въпроси, становища? Няма. Който е
съгласен да приемем предложението за мандат за представителство и
начин на гласуване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по
„ВиК“ Плевен на 20.07.2016 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 № 160
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и
писмо от Асоциацията по В и К – Плевен с вх. № 4576/21.06.2016 г.,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Упълномощава г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна
Митрополия да представлява Община Долна Митрополия в заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен на 20.07.2016 г., като
гласува по точките от представения дневен ред, както следва:

По т. 1 Приемане на решение за изразяване на съгласие за
изпълнение на проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
митрополия“ на община Долна Митрополия – гласува „За“;
По т. 2 – Приемане на решение за изразяване на съгласие за
изпълнение на проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
митрополия“ на община Плевен - гласува „За“;
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 20.07.2016 г. с правомощията по т.1.
По т. 4 Предложение за увеличаване плана за капиталовите разходи
на община Долна Митрополия за 2016 г. в частта финансирана от
собствени средства. Вносител: Кмета на общината
П. Цоновска: Знаете, че трите най-населени места в общината са гр.
Долна Митрополия, гр. Тръстеник и с. Горна Митрополия. Знаете, че от
години те са на воден режим. Искам да разясня нещо, макар че повечето от
Вас знаят - водопровода „Ченгене сарай“, който подава вода за с. Ставерци
и с. Брегаре, може да подаде не повече от 20 литра в секунда. Знаете, че
„Геранчетата“ са с максимален дебит 33 литра в секунда. Тоест имаме
остатъчна вода, не малко количество. Няма как да оставим трите найголеми населени места без воден баланс при положение, че имаме
изградена водна система на територията на общината. Предложението
касае точно това – финансиране от МРРБ.
Св. Телефонска: Съгласна съм с предложението, но искам да кажа
някои неща за с. Горна Митрополия. Има три кладенеца в селото. Единият
беше изчистен през 2013 г. и имаше ефект, намаляха дните с воден режим.
За другият имаше интерес да бъде купен, но впоследствие се оказа, че
купувачът се е отказал и кладенеца си остана собственост на общината.
Този кладенец от 30 години не е ползван. В него има вода. Бившият кмет
на с. Горна Митрополия твърди, че е ходил във ВиК и там са му казали, че
водата не е добра. Тази вода не е изследвана 30 години, а преди това е
ползван кладенеца като водоизточник. Това е един резервен вариант.
П. Цоновска: В гр. Тръстеник също има 3 кладенеца, които са
захранвали 8000 души преди години. Истината обаче е, че тези кладенци
не могат да бъдат узаконени и не могат да бъдат вкарани отново в
действие. В момента 5/6 литра текат в секунда в дерето на Тръстеник.
Изследването на водата или узаконяването на този кладенец не Ви решава
проблема с водоснабдяването на населеното място. Единственото решение
за Горна Митрополия е водопровод, който да минава през Долна

Митрополия или през Тръстеник, както реши ВиК, който да захранва и
Горна Митрополия от вододайна зона Биволаре.
П. Петров: Онзи ден в комисията по инвестиционна политика се
предложи да поканим на следващата сесия на Общински съвет
представител на ВиК Плевен, който да даде информация какво е
състоянието на водния баланс във всички населени места в Общината.
Затова ще помоля и кметовете на кметства да подготвят конкретни
въпроси за съответното населено място до средата на месец юли,
съвместно с общинските съветници по населени места, за да можем да ги
изпратим до ръководството на ВиК Плевен и на следващото заседание на
ОбС да получим адекватни отговори от управителя на дружеството инж.
Спасов.
Р. Илиевски: Мисля, че е малко закъсняло това предложение, но то
трябва да се случи за кардиналното решаване на този въпрос. Преди 20
години когато правихме проучвания за добиването на качествена,
достатъчно количество питейна вода, бяхме малко като „дон кихотовци“,
но намерихме. Започна голямата одисея по изграждане на прословутия
водоизточник „Ченгене сарай“. От пет сондажни кладенеца – три са
изградени, а останалите два останаха в оперативен резерв. При свръх
потребление тези кладенци могат да захранват петдесет хиляден град.
Такива бяха тогава разчетите. В тази връзка аз подкрепям предложението,
което се прави от местната изпълнителна власт, но аз предлагам да го
разширим, г-жо Цоновска. Да включим в проекта освен Тръстеник и Горна
Митрополия. Терена е много благоприятен, с много малко разходи,
гравитачно дори ще дойде от резервоара на „Ченгене сарай“ и към двете
населени места като се изградят и другите два кладенеца. Тогава решаваме
генерално проблема на тези населени места с водоснабдяването. Завишете
общата сума за проектиране, вярно че ще нарасне и нашият авансов дял.
Това ще бъде проектът на проектите за няколко населени места. Заслужава
си една такава инвестиция.
П. Цоновска: Да не забравяме, че „Ченгене сарай“, след дългата сага
по узаконяване, е предадено във владение на ВиК Плевен. Резервните
кладенци, за които говорите няма как да са ангажимент на община Долна
Митрополия. Аз съм кмет, не съм проектант, а това е проектантско
решение. Тук не говорим за Тръстеник, тук става дума за водния баланс и
на двата града – Долна Митрополия и Тръстеник. Те ползват една и съща
вода. Общината няма дава абсолютно никакви пари за трасето към Горна
Митрополия, защото това е ангажимент на ВиК Плевен.
Ал. Печеняков: Нека да отложим предложението за следващата
сесия, за да можем да го обсъдим с инж. Спасов.
П. Петров: Гласуваме предложението на г-н Печеняков за отлагане
на предложение за увеличаване плана за капиталовите разходи на община

Долна Митрополия за 2016 г. в частта финансирана от собствени средства
за следващото заседание на ОбС. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 3 , “Против”– 14, “Въздържали се” – 2
Предложението не се приема.
П. Петров: Гласуваме основното предложение за увеличаване плана
за капиталовите разходи на община Долна Митрополия за 2016 г. в частта
финансирана от собствени средства. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Александър Печеняков и Мартин Аспарухов
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 161
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал. 4 от
Закона за Публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъде изготвен инвестиционен проект във фаза
„технически проект“ за обект: „Изграждане на нов водопровод за
допълнително водоснабдяване на гр.Тръстеник от съществуваща помпена
станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до
напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна
Митрополия“ на стойност до 78 000 лв. с ДДС.
2. За изготвяне на проекта, описан в т.1 от настоящото решение да
бъде изплатен аванс в размер на 15% от стойността с ДДС, достигната след
провеждане на съответната процедура по ЗОП. Остатъкът от договорената
сума да бъде разплатен след осигуряване на средства за финансиране на
обекта от МРРБ.
3. В изпълнение на т.2 увеличава плана на капиталовите разходи на
община Долна Митрополия за 2016г. в частта им от собствени бюджетни
средства със сумата 11 700 лв., представляваща 15% от прогнозната
стойност за предоставяне на услугата за изготвяне на проекта.
4. Увеличението по т. 1 да бъде за сметка на намалението на плана на
бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет със сумата 11700 лв. в
т.ч :

- местна дейност 998“ Резерв“, § 97-00- Резерв за непредвидени и
неотложни разходи със сумата 11700 лв.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
капиталови разходи на общината.
По т. 5 Предложение за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за актуализация бюджета на 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 Русанов,
Иван Герашки, 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 № 162
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във
връзка с постъпило дарение по сметката на община Долна Митрополия от
фирма „ Инфрастрой комплекс“ ЕООД гр. Плевен и Мартин Аспарухов от
с. Божурица, 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 950 лв., в т.ч:
1.1. Увеличава плана на първостепенния разпоредител с бюджет Д.
Митрополия в местна дейност, §45-01 – „Дарения, помощи и други
безвъзмездно получени суми“ със сумата 950 лв.
2.Увеличава разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 950 лв, както следва :
2.1. Увеличава плана на второстепенният разпоредител с бюджет
кметство Байкал , държавна дейност дофинансирана с местни приходи 738

„Читалища“, §45-00 – Субсидии за организации с нестопанска цел със
сумата 550 лв.
2.2. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Божурица със сумата 400 лв., както следва:
- държавна дейност дофинансирана с местни приходи 738
„Читалища“, §45-00 – Субсидии за организации с нестопанска цел със
сумата 300 лв.
- местна дейност 311 „ ЦДГ “, §10-15 – Материали, със сумата
100лв.
По т. 6 Предложение за увеличаване плана на бюджета на
второстепенния разпоредител с бюджет – кметство Тръстеник и
актуализиране плана на капиталовите разходи на общината. Вносител:
Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за увеличаване плана на бюджета на
второстепенния разпоредител с бюджет – кметство Тръстеник и
актуализиране плана на капиталовите разходи 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 Русанов,
Иван Герашки, 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 № 163
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси и във връзка с проведен Национален конкурс на
МОСВ и ПУДООС „ За чиста околна среда ” и спечелен проект от
кметство Тръстеник за „Изграждане на Спортна площадка в гр.
Тръстеник“, Общински съвет Долна Митрополия:
1.Увеличава плана на кметство Тръстеник със сумата 12420 лв, в т. ч:
1.1 В частта му за финансиране „ Други източници на финансиране”
от ПУДООС – 9918лв.

1.2 В частта му за финансиране „ Собствени средства” – 2502лв.,
както следва:
Име на обекта съгласно плана за Стойност
капиталови разходи на община §
Дейност
Д.Митрополия за 2016 год.
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2. Увеличението по т.1.1 да бъде за сметка на увеличението на
приходната част на кметство Тръстеник, § 64-01- Получени трансфери от
държавни предприятия, а увеличението по т. 1.2 да бъде за сметка на
намалението на § 97-00- Резерв за непредвидени и неотложни разходи.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
капиталови разходи на общината.
По т. 7 Предложение за кандидатстване на община Долна
Митрополия пред Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда за финансиране на проект: Рекултивация и закриване на
старото Депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия.
Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на община Долна Митрополия пред
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
за финансиране на проект: Рекултивация и закриване на старото Депо за
отпадъци в землището на гр. 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 Русанов,
Иван Герашки, 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 № 164
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 6 от
Закона за общинската собственост и във връзка с § 1, т. 6 от
Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да кандидатства за
финансиране на проект "Рекултивация и закриване на старото общинско
депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“, пред
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за
реализацията на проекта.
2. Обявява обект : "Рекултивация и закриване на старото общинско
депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия“ за обект от
първостепенно значение.
3. Допълва и актуализира Раздел ІV /Общински обекти от
първостепенно значение/ на Годишната програма за управление и
разпореждане имотите – общинска собственост за 2016г., с обекта по т.2.
4. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да осъществи
всички необходими действия във връзка с изпълнението на т.1.
По т. 8 Предложение за обявяване на имот – частна общинска
собственост в имот – публична общинска собственост, находящ се в с.
Крушовене, област Плевен. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за обявяване на имот – частна общинска собственост в
имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Крушовене, моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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, 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 № 165
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал. 2 от
ЗОС, чл. 5 ал. 2 от НРПУРОИ, чл.8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, чл.15, ал.1 и ал. 3 от Наредба за реда, за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ и чл. 3, ал. 1, т.1 от Наредба за реда и условията за
провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество
/НРУППТПОКОНРОИ/, Общински съвет Долна Митрополия:
1.Обявява за публична общинска собственост, Част от нежилищна
сграда с площ 198 кв.м, включваща следните обекти:
Обект 1: Помещения за социален патронаж с площ 165,70 кв.м.
Обект 2: Амбулатория за първична извънболнична медицинска
помощ с брутна площ 32,30 кв.м., разположени в „ниското тяло“ на
масивна търговска сграда на два етажа, построена в УПИ I-345 в кв. 72 по
плана нас.Крушовене, област Плевен.
2. За имота описан в т. 1 да се състави акт за публична общинска
собственост. Новото обстоятелство да се отбележи в новия и стария акт и в
регистрите за общинска собственост (чл. 60, ал. 2 от ЗОС).
3. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 5 /пет/
години, чрез публично оповестен конкурс, имот - публична общинска
собственост /Обект 2/, представляващ: Амбулатория за първична
извънболнична медицинска помощ , находяща се в нежилищна сграда,
разположена в УПИ I-345 в кв. 72 по плана нас.Крушовене, област Плевен,
разполагаща със следните видове помещения: лекарски кабинет - с нетна
/чиста/ площ 15,00 кв.м., манипулационна - с нетна /чиста/ площ 9,00
кв.м., сервизни помещения - с нетна /чиста/ площ 5,40 квадратни метра.
4.Определя месечна наемна цена за описания в т. 3 имот – 13,32
лв.(тринадесет лева и тридесет и две стотинки), без ДДС, изчислена на
база Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на
общински имоти.
5. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за отдаване
под наем - публично оповестен конкурс, да издаде заповед и да сключи
договор със спечелилия участник, като определя следното условие за
участие в конкурса:
 Помещенията да се използват за осъществяване на здравна
дейност – оказване на първична извънболнична медицинска помощ.
6. Допълва Раздел II, буква “А“ /Имоти, които Община Долна
Митрополия има намерение да предостави под наем/ от Програмата за

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016
година, със следния имот:
6.1 Имот - публична общинска собственост /Обект № 2/,
представляващ Амбулатория за първична извънболнична медицинска
помощ, находяща се в нежилищна сграда, разположена в УПИ I-345 в кв. 72
по плана нас.Крушовене, област Плевен, разполагаща със следните видове
помещения: лекарски кабинет -с нетна /чиста/ площ 15,00 кв.м.,
манипулационна - с нетна /чиста/ площ 9,00 кв.м., сервизни помещения - с
нетна /чиста/ площ 5,40 квадратни метра.
По т. 9 Предложение за отдаване под наем на Амбулатория за
първична извънболнична медицинска помощ, находяща се в с. Крушовене.
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 Амбулатория за първична
извънболнична медицинска помощ, находяща се в с. Крушовене, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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, 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 № 166
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, чл.15, ал.1 и ал. 3 от Наредба за реда, за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ и чл. 3, ал. 1, т.1 от Наредба за реда и условията за
провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество
/НРУППТПОКОНРОИ/, Общински съвет Долна Митрополия:

1. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс, за
отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, обект - публична общинска
собственост, представляващ: Амбулатория за първична извънболнична
медицинска помощ , находяща се в нежилищна сграда, разположена в
УПИ I-345 в кв. 72 по плана нас.Крушовене, област Плевен, разполагаща
със следните видове помещения: лекарски кабинет - с нетна /чиста/ площ
15,00 кв.м., манипулационна - с нетна /чиста/ площ 9,00 кв.м., сервизни
помещения - с нетна /чиста/ площ 5,40 квадратни метра.
2.Определя начална конкурсна цена /месечен наем/ в размер на
13,32 лв.(тринадесет лева и тридесет и две стотинки), без ДДС,
съгласно Раздел II., т.1.1.8 от Тарифа на базисните (начални) наемни цени
за отдаване под наем на общински имоти и чл. 102, ал. 4 от Закон за
лечебните заведения (ЗЛЗ).
3. Възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на
конкурса и да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия
участник.
4. Определя следното условие за участие в конкурса:
 Помещенията да се използват за осъществяване на здравна
дейност – оказване на първична извънболнична медицинска помощ.
5. Допълва Раздел II, буква “А“ /Имоти, които Община Долна
Митрополия има намерение да предостави под наем/ от Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016
година, със следния обект: Амбулатория за първична извънболнична
медицинска помощ, находяща се в нежилищна сграда, построена в УПИ I345 в кв. 72 по плана нас.Крушовене, област Плевен, разполагаща със
следните видове помещения: лекарски кабинет -с нетна /чиста/ площ 15,00
кв.м., манипулационна - с нетна /чиста/ площ 9,00 кв.м., сервизни
помещения - с нетна /чиста/ площ 5,40 квадратни метра.
По т. 10 Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг с
тайно наддаване на имоти – публична общинска собственост с НТП
„пасище, мера“ за стопанската 2016/2017 година. 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 чрез публичен търг с тайно наддаване
на имоти – публична общинска собственост с НТП „пасище, мера“ за
стопанската 2016/2017 година, моля да гласува:
Гласуваме поименно

Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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, 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 № 167
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37и, ал.13 и ал.14 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Определя списък с имоти – публична общинска собственост с
НТП „пасища, мери и ливади“ за отдаване под наем, чрез търг с тайно
наддаване за срок от 1 (една) стопанска година - 2016/2017 - Приложение
№1, неразделна част от настоящото решение.
2. Приема начала тръжна цена в размер на 8.00лв./дка /определена по
пазарен механизъм, съгласно чл.37и, ал.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи/.
3. Дава съгласие при проявен интерес, да се проведе публичен търг с
тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година
(2016/2017) на имоти – публична общинска собственост с НТП „пасища,
мери и ливади“, съгласно разпоредбите на чл.37и ал.13 и ал.14 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
4. Упълномощава кмета на Общината да проведе необходимите
процедури, съгласно нормативаната уредба.
По т. 11 Предложение за отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост в 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 отдаване под наем на имот – публична общинска
собственост в с. Брегаре, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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, 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 № 168
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, чл.15, ал.1 и ал. 3 от Наредба за реда, за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ и чл. 3, ал. 1, т.1 от Наредба за реда и условията за
провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество
/НРУППТПОКОНРОИ/, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, за срок от 5 /пет/ години,
чрез публично оповестен конкурс, обект, представляващ: Амбулатория за
първична медицинска помощ, включваща следните помещения: лекарски
кабинет с площ 24,30 кв.м., чакалня с площ 10,60 кв.м, манипулационна с
площ 13,50 кв.м., санитарен възел с площ 3,20 кв.м. и коридор с площ 2.80
кв.м., находяща се в Масивна двуетажна сграда, построена в УПИ I-279,
кв. 28 по плана на с.Брегаре /АОС № 8841/14.06.2016г./.
2. Определя начална конкурсна цена /месечен наем/ за описания в т.
1 обект –15,71 лв. /петнадесет лева и седемдесет и една стотинки/, без
ДДС, изчислена на база Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за
отдаване под наем на общински имоти и чл. 102, ал. 4 от Закон за
лечебните заведения (ЗЛЗ).
3. Възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на
конкурса и да сключи договор за наем със спечелилия участник
4. Определя следното условие за участие в конкурса:
 Помещенията да се използват за осъществяване на здравна
дейност – оказване на първична извънболнична медицинска обект.
4. Допълва Раздел II, буква “А“ /Имоти, които Община Долна
Митрополия има намерение да предостави под наем/ от Програмата за

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016г.,
със следния обект:
- Амбулатория за първична медицинска помощ, включваща следните
помещения: лекарски кабинет с площ 24,30 кв.м., чакалня с площ 10,60
кв.м, манипулационна с площ 13,50 кв.м., санитарен възел с площ 3,20
кв.м. и коридор с площ 2.80 кв.м., находяща се в Масивна двуетажна
сграда, построена в УПИ I-279, кв. 28 по плана на с.Брегаре, област Плевен
/АОС №8841 от 14.06.2016г./.
Общинският съветник Александър Печеняков излиза от залата.
По т. 12 Предложение за прекратяване на съсобственост между
община Долна Митрополия и физическо лице в кв. 69 по плана на с.
Гостиля. Вносител: П. Цоновска – Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за прекратяване на съсобственост между община Долна
Митрополия и физическо лице в кв. 69 по плана на с. Гостиля, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 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, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 169
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т.2 и т.4 от Закона за общинската
собственост и чл. 48, ал. 1, т.4 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Долна Митрополия:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община
Долна Митрополия и Калин Кателинов Тодоров в УПИ І, кв.69 по плана на
с.Гостиля, област Плевен.
2. Заличаването на съсобствеността върху имота, описан в т.1, да
стане чрез:
2.1. Замяна на 415 кв.м., собственост на Калин Кателинов Тодоров,
представляващи новообразувана улица от ОК 215а до ОК 217а, с
равностойна част в размер на 415 кв.м., представляващи част от заличената
улица ОК 215 до ОК 217 (цялата от 965 кв.м.), съгласно предвиждането на
ПУП-ПР.
2.2. Продажба на 550 кв.м., представляваща разликата между
заличената улица от ОК 215 до ОК 217, с площ от 965 кв.м. и образуваната
нова улица от ОК 215а до ОК 217а, с площ от 415 кв.м., съгласно влязъл в
сила ПУП-ПР.
3. Определя оценка за продажба на описания в т.2.2 имот с площ 550
кв.м., в размер на 1 375,00 лв. (хиляда триста седемдесет и пет лева),
пазарна стойност без ДДС, предложена от независим оценител на
недвижими имоти.
4. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед за прекратяване
на съсобствеността с г-н Калин Тодоров и след заплащане на дължимите
суми да сключи договор.
По т. 13 Предложение за учредяване възмездно право на ползване
върху земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землището по КВС
на 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 учредяване възмездно право на ползване върху
земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землището по КВС на с.
Славовица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 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, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.

Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 170
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.8, ал.9 и чл.39, ал.3 от
ЗОС, във връзка с чл.11 ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и чл. 60, ал. 2
от НРПУРОИ, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Учредява възмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години,
за устройване на постоянен пчелин върху част от ПИ № 043009, с площ от
2 дка (два дка), целия с обща площ 9,428 дка, с НТП „изоставени трайни
насаждения“, находящ се в местността „Бобов брест ” по КВС на
с.Славовица (АОС № 5072/11.12.2009г.), на Десислава Васева Гергицова, с
адрес: гр. Плевен, ул.“Берковска“5А.
2. Определя цена на правото на ползване за описаната в т.1 част от
ПИ № 043009, с площ от 2 дка (два дка), в размер на 80.00 лв. (осемдесет
лева и нула стотинки) за година, съгласно Тарифата за базисните (начални)
наемни цена за отдаване под наем на общински имоти.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да сключи
Договор за възмездно право на ползване на описания в т.1 имот.
4. Допълва и актуализира Раздел ІІ, буква „В” – „Имоти, върху които
Община Долна Митрополия има намерение да учреди вещни права от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година”, със следния имот:
 ПИ №043009, с площ 9,428 дка, с НТП „изоставени трайни
насаждения“, находящ се в местността „Бобов брест” по КВС на с.
Славовица.
.

По т. 14 Предложение за учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху общински имот в гр. Долна Митрополия. Вносител: Кмета
на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
общински имот в гр. Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 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, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 171
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.39 ал.4 от Закона за общинска
собственост (ЗОС) и чл.60 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет)
години, на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група
Долна Митрополия-Долни Дъбник“, реална част от масивна четириетажна
жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-386, кв. 19 по плана на гр. Долна
Митрополия, представляваща 2 бр. помещения с обща площ 47,30 кв.м.,
(бивша библиотека и зала за събрания), актувана с АОС № 7570/11.06.2012
година.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия, да сключи
договор за учредяване безвъзмездно право на ползване с „Местна
инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, на описания в т.
1 имот.
3. Допълва раздел ІІ, 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 2016 година, със следния имот:
- реална част от масивна четириетажна жилищна сграда, находяща
се в УПИ VІІ-386, кв.19 по плана на гр. Долна Митрополия, с обща площ
103.34 кв.м., (бивша библиотека и зала за събрания), актувана с АОС №
7570/11.06.2012 година.
Общинският съветник Мирослав Траянов излиза от залата.

По т. 15 Предложение за промяна начина на трайно ползване на
имот – публична общинска собственост, находящ се в местност
„Гръстелника“ по КВС за 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 промяна начина на трайно ползване на имот – публична
общинска собственост, находящ се в местност „Гръстелника“ по КВС за
землището на с. Комарево, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, 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.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов не присъстват на
гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 172
На основание чл.21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС; чл.78а от
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделска земя /ППЗСПЗЗ/ Общински съвет Долна Митрополия :
1. Oдобрява изработеният Проект за изменение на ПИ 300106,
съгласно който са образувани два нови имота – ПИ №300131 с площ
0.400дка и ПИ №300132 с площ 7.600дка по КВС за землището на с.
Комарево, община Долна Митрополия.
2. Допуска промяна в начина на трайно ползване на имот №300131 с
площ 0.400 дка от „Пасище, мера” в „ Друга селскостопанска територия“ и
го обявява за частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да поиска от
Общинска служба „Земеделие“ – гр. Долна Митрополия да отрази
промяната в Картата на възстановената собственост за землището на с.
Комарево съобразно настоящото решение.

Общинският съветник Ивалин Цолов излиза от залата.
По т. 16 Предложение за учредяване право на строеж върху
общинска земя в с. Ставерци. 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 общинска земя в с.
Ставерци, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, 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.
Александър Печеняков, Мирослав Траянов и Ивалин Цолов не
присъстват на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 173
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 50 кв.м. от УПИ XVII в кв. 5, по плана на с.Ставерци,
област Плевен, с обща площ 880 кв.м. /АОС № 8840/10.06.2016 година/.
2. Определя пазарна цена за учредяване право на строеж върху
описания в точка 1 имот, възлизаща на 600,00 лв. /шестстотин лева/, сума
необлагаема с ДДС, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за данък върху
добавената стойност (ЗДДС).

3. Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с тайно
наддаване за учредяване право на строеж върху имота и да 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 2016 година, със следния имот:
4.1 Учредяване право на строеж върху 50 кв.м. застроена площ,
върху имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ XVII в кв. 5
с площ 880 кв.м. по плана на с.Ставерци, област Плевен.
По т. 17 Предложение за продажба на недвижим имот в с. Подем.
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 недвижим имот в с. Подем, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, 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.
Александър Печеняков, Мирослав Траянов и Ивалин Цолов не
присъстват на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 174
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.2, изр. второ
от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 42 ал.1 от Наредба за реда,
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и условията за
провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за

отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество
/НРУППТПОКОНРОИ/, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с
тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ:
обособена реална част от масивна триетажна Административно-търговска
сграда с обща площ 232,97 кв.м., находяща се в УПИ III-446, кв. 3 по плана
на с.Подем, област Плевен /АОС № 8838 от 10.06.2016 г./, разпределена по
етажи както следва:
1.Част от сутерен, състоящ се от 2 /два/ броя помещения с обща
застроена площ 31,00 квадратни метра;
2. Част от втори етаж, състоящ се от 2 /два/ броя помещения с обща
застроена площ 93,33 квадратни метра;
3.Част от трети етаж, състоящ се от 4 /четири/ броя помещения с
обща площ 108,64 квадратни метра;
както и съответните идеални части от общите части на сградата.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 15 200,00 лв. /петнадесет хиляди и двеста лева/, сума
необлагаема с ДДС, на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия участник.
Общинският съветник Ивалин Цолов влиза в залата.
По т. 18 Докладна записка относно определяне на 17 май за Ден за
преклонение пред жертвите на българския народ по времето на
Османското владичество. Вносители: Председател на ОбС, Л. Евтимов –
Зам.-Председател на ОбС и Сл. Първанов – общински съветник
Л. Евтимов: Декларацията цели не да се внася разединение в
нацията и да накърнява чувствата на различните етноси, а да помним
нашата история. Нека отдадем почит на загиналите в този мракобесен
период. Призовавам Ви да подкрепите Декларацията.
П. Петров: Декларацията беше съгласувана и подкрепена от
преподаватели в историческите факултети на Софийският и Велико
Търновският университети. Те приветстват Декларацията и обмислят да я
предложат и в други общински съвети.
Има ли други предложения, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем Декларация относно определяне на 17 май за Ден за преклонение

пред жертвите на българския народ по времето на Османското
владичество, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 16, “Против”– 1, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 175
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:
1. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да включи в
отбелязването на бележити дати 17 май като Ден за преклонение пред
жертвите на масовото изтребление на българския народ по времето на
Османското владичество.
2. Отбелязването да се изразява в поднасяне на венци и цветя о
отслужването на панихида в памет на жертвите
3. Общинският съвет отдава почит с едноминутно мълчание на
редовната сесия през месец май.
По т. 19 Предложение за събиране и преопаковане на пестицидите в
склад № 1 и № 2 на територията на бивш стопански двор в с. Брегаре и
транспортирането им за съхранение в склад № 2. Вносител: Кмета на
Общината
П. Цоновска: Съжалявам, че се налага Общината да дава собствени
средства за нещо, което преди години не е свършено. Бившите ТКЗС-та
бяха ликвидирани и сега ние им събираме боклуците. Това са опасни
отпадъци и най-евтиният вариант е да ги преопаковаме и преместим. Ние
сме задължени по закон да защитим населението. По-скъпият и по-добрият
вариант, който на този етап не можем да си позволим, е изнасянето на
отпадъците извън страната.
Р. Илиевски: Този проблем отдавна. Това не е самоцелно действие
е, а задължително мероприятие, с което се предпазва населението от
евентуално непредсказуемо действие.Защо не се създаде нов ББ куб, в
който да се преместят отпадъците? Предлагам да се помисли за
алтернативен вариант.
П. Цоновска: Чакаме одобряването на швейцарска програма, която
да изнесе всички отпадъци. Реновирали сме Рибен, застопорили сме
Божурица и Славовица, остава ни само този склад. Предприели сме доста
мерки и сме дали много пари, това са поредните. Всички останали
механизми означават повече пари от Общината с никакъв ефект.
П. Петров: Има ли други въпроси, становища? Няма. Има постъпило
предложение от г-н Илиевски да се търси алтернативен вариант за

премахване на пестицидите. Който е съгласен да приемем
предложениетона г-н Илиевски, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 5, “Против”– 12, “Въздържали се” – 0
Предложението не се приема.
П. Петров: Гласуваме основното предложение за събиране и
преопаковане на пестицидите в склад № 1 и № 2 на територията на бивш
стопански двор в с. Брегаре и транспортирането им за съхранение в склад
№ 2. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки, Ивалин Цолов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Николай Желев, Славей Първанов,
Снежанка Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Мартин Аспарухов
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Радослав Илиевски и Светла Телефонска
Александър Иванов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
Александър Печеняков и Мирослав Траянов не присъстват на
гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 176
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.
15, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие община Долна Митрополия да извърши
дейностите по събиране и преопаковане на продуктите за растителна
защита с изтекъл срок на годност, съхранявани в склад № 1 и склад №2 на
територията на с. Брегаре и транспортирането им за съхранение в склад №
2 на стойност 8788,00 лева.
2. Разхода по точка 1 да бъде отнесен по бюджета на
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, местна дейност
„Общинска администрация“ §10-20 – Външни услуги
3. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да осъществи
всички необходими действия във връзка с изпълнението на т.1
По т. 20 Питания
Р. Илиевски: Г-жо Цоновска, ние разисквахме темата в две от
точките до този момент, стана неволно. Проблемът с водоснабдяването не

търпи отлагане и населението не чака. Миналата седмица три селища от
Общината за по 2-3 дена останаха без питейна вода поради чиста
немарливост и безхаберие от страна на ВиК Плевен. Прословутото
„Ченгене сарай“ засега не изпълнява своите функции. Продължава
водоснабдяването на селата Гостиля, Брегаре и Ставерци от
Долнолуковитската водоснабдителна група. Когато декември месец
неофициално попитахме шефа на ВиК оператора кога най-накрая ще
изолирате връзката с Долни Луковит и ще започне дебитирането на
качествена вода, той отговори, че времето е много лошо и багерът не може
да влезе да изкопае едно трапче, за да сложат един спирателен кран за
отклонението за Гостиля. Това е декември месец. Сега сигурно отговорът
ще е бъде, че е много жега и багерът пак не може да работи в тези условия.
Питам Вас, защото Вие сте нашият представител във ВиК Асоциацията –
докога ще продължава това безхаберие и ще застанем ли ние на твърда
позиция. Тук не става въпрос за пари, а за една чисто административна
намеса. Уверявам Ви, че ако до няколко дена не се направи нещо по
въпроса с пускането на качествена питейна вода за трите селища, аз лично
ще организирам населението и ще направим подписка до Министъра на
регионалното развитие, а ще има питане и в Парламента. Заемете
категорична позиция в интерес на населението и то писмена, защото никой
не вярва на „речено-казано“.
П. Цоновска: Постоянно питам, включително и вчера, кога ще бъде
пуснат „Ченгене сарай“. Отговарят ми, че всеки момент – колкото знаете
Вие, толкова и аз г-н Илиевски. Нали не сте забравили кой го узакони този
проект, кой се бори 4 години с това? Чувствам се малко обидена. Не
мислете, че стоя със скръстени ръце.
П. Петров: Нека колегите кметове предоставят своите конкретни
въпроси към Управителя на ВиК Плевен и се ангажирам на по-ранен етап
на свикам извънредно заседание на Общински съвет, на което да се
разгледа само този проблем като поканим и инж. Спасов, който да
отговори на поставените въпроси.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

