ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 28.04.2016 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 18 общински съветника. Имаме необходимия кворум и можем да
започнем работа. Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Има
промяна в него, тъй като точка 7 беше изтеглена и мина на подписка. Поради тази
причина предлагам точка 8 от предварителния дневен ред да стане точка 7 и
всички останали след нея да се изтеглят с една напред. Така точките от дневният
ред на днешното заседание стават общо 14. Който е съгласен да приемем дневния
ред на днешното заседание, моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет за приходите и разходите през 2015 г., годишен отчет за 2015 г. и
бизнес-програма за 2016 г. на „Медицински център І – Долна Митрополия“
ЕООД.
Докл.: д-р Н. Стефанова – Управител
2. Предложение за приемане на отчет за дейността и изразходваните
бюджетни средства в народните читалища от община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2016 г.
на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за актуализация бюджета на община Долна Митрополия за
2016г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за актуализиране на план-сметката за разходите по
сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на отпадъци, чистотата на
териториите за обществено ползване и постъпилите приходи от такса битови
отпадъци за 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

6. Предложение за одобряване разходите за командировка на Председател
на ОбС Долна Митрополия за първото тримесечие на 2016 г.
Докл.: Ц. Андрейски – Зам.- Кмет на Общината
7. Предложение за учредяване право на строеж върху общинска земя в с.
Биволаре.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за отдаване под наем за 10 г. на поземлени имоти №297016
и № 297022 – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Приемане на Проект за разделяне на поземлен имот – общинска
собственост с № 114004 и начин на трайно ползване „пасище, мера“ по КВС на с.
Горна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за преобразуване на поземлени имоти с № 114067 и
№114069, НТП „Местен път“, местност „Кременижа“ по КВС за землището на с.
Горна Митрополия и даване на съгласие за разпореждане.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за приемане на Проект за разделяне на поземлен имот –
общинска собственост с кад. № 112001 и НТП „пасище, мера“ по КВС на с.
Брегаре.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за продажба на ПИ № 313107, начин на трайно ползване
„Ведомствен път“, местност „Пасището“ по КВС за землището на гр. Тръстеник.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за кандидатстване на църковните настоятелства за
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно
наследтво на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.
14. Докладна записка относно Декларация за признаване и осъждане на
геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г.
Докл.: Л. Евтимов – Зам.-Председател на ОбС

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 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 123
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”.
Влиза общинският съветник Злати Тодоров
По т. 1 Отчет за приходите и разходите през 2015 г., годишен отчет за 2015
г. и бизнес-програма за 2016 г. на „Медицински център І – Долна Митрополия“
ЕООД. Вносител: д-р Н. Стефанова – Управител
П. Петров: Колеги, тук е управителя на медицинския център, така че ако
имате някакви въпроси може да ги зададете. Документите бяха представени на
комисиите.
Сн. Иванковска: Колеги, аз като част от екипа на медицинският център
мисля, че е коректно да не участвам в гласуването по тази точка.
Св. Телефонска: Отчета е такъв, какъвто е, но аз имам едно предложение
към Общинският съвет – след 6 месеца да има още един отчет и ако се налага
тогава да бъдат взети някакви мерки. Притеснява ме новият рамков договор,
който влиза в сила от 1 май. Този договор не е в полза нито за нас нито за
пациентите. Медицинският център ще претърпи загуби, дори при условие, че на
100% пациентите, които са минавали през лекарите, минават пак. Нали така д-р
Стефанова?
Н. Стефанова: Това на този етап не се оправдава като опасения, но не
можем да прогнозираме. Засега нещата вървят добре, но това е само за първият
месец и не можем да прогнозираме за по-нататък.
П. Петров: Добре, колеги предложението на д-р Илиева е след 6 месеца да
има междинен отчет на изпълнението на бизнес плана. Аз предлагам да не е след
шест месеца, а на заседание на ОбС през месец септември. Има ли други
предложения за корекция, въпроси, допълнения? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението на д-р Илиева за допълнение на решението и през месец
септември да има междинен отчет по изпълнение на бизнес плана за 2016 год. на
„Медицински център І – Долна Митрополия“ ЕООД, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0

П. Петров: Колеги, гласуваме основното предложение. Който е съгласен да
приемем Отчета за приходите и разходите през 2015 г., годишен отчет за 2015 г. и
бизнес-програма за 2016 г. на „Медицински център І – Долна Митрополия“
ЕООД, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов,
Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 124
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Приема Отчет за приходите и разходите през 2015 г., годишен отчет за
2015 г. и бизнес-програма за 2016 г. на „Медицински център І – Долна
Митрополия“ ЕООД.
2. „Медицински център І – Долна Митрополия“ ЕООД да представи пред
Общински съвет – Долна Митрополия, през месец септември 2016 год., междинен
отчет за изпълнение на бизнес-програмата за 2016 год.
По т. 2. Предложение за приемане на отчет за дейността и изразходваните
бюджетни средства в народните читалища от община Долна Митрополия
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Уважаеми колеги, както и вчера казах на комисиите, искам да
обърна внимание, че има техническа грешка в частта дофинансиране със средства
на Общината – размера на сумата не е 44 212 лева, а 32 980 лева. Доста подробни
са данните. Коментирахме на комисиите, че средствата на читалищата, които се
превеждат от финансиран бюджет са недостатъчни и ще продължаваме да
внасяме предложения за дофинансиране на различни дейности и наши културни
състави, които ни представят в България и по света.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем отчета
за дейността и изразходваните бюджетни средства в народните читалища от
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов,

Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 125
На основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Приема отчет за дейността и изразходваните средства в народните
читалища в община Долна Митрополия за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
Влиза общинският съветник Юри Ненчев.
По т. 3 Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за
2016 г. на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Решението касае актуализация на капиталовите, тъй като
помпата на водогрейната инсталация в сградата на общината се счупи и се налага
закупуването на нова поради невъзможност за ремонт на текущата.
П. Петров: Становища? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2016 г. на община Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов,
Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 126
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Увеличава плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2016г. в частта финансирана със собствени бюджетни средства със
сумата 4 440лв., както следва:
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2. Средствата по т.1 да бъдат за сметка на намалението на местна дейност
„Резерв“, §97-00 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи.
3. Променя наименованието на обект „Ремонт за подобряване на
енергийната ефективност на общински сгради в с. Горна Митрополия, гр. Долна
Митрополия, гр. Тръстеник и с. Божурица“ в обект „Ремонт за подобряване на
енергийната ефективност на общински сгради в с. Горна Митрополия, гр. Долна
Митрополия, гр. Тръстеник, запазвайки вида на финансирането.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за капиталови
разходи на общината.
По т. 4 Предложение за актуализация бюджета на община Долна
Митрополия за 2016г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Става въпрос за спечелен проект от Общината по Проект
„Красива България“. Знаете всички, колко е задължителното дофинансиране. Тези
средства са предвидени в бюджета, но бяха в резерва. Сега отиват в приходната
част, за да можем да изпълним ангажиментите си по спечеления проект, който
касае ЦДГ „Слънце“ с. Ореховица.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация бюджета на община Долна Митрополия за 2016г.,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов,
Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 127
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и в изпълнение на Решение № 55/13.01. 2016 г. на ОбС
Долна Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
Актуализира приходната част на бюджета на община Долна Митрополия в
частта “Трансфери“, параграф 61-02- Предоставени трансфери със сумата “–“
59 686 лв. и намалява разходната част в местна дейност 998 “Резерв“, §97-00Резерв за непредвидени и неотложни разходи със същата сума.
По т. 5 Предложение за актуализиране на план-сметката за разходите по
сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на отпадъци, чистотата на
териториите за обществено ползване и постъпилите приходи от такса битови
отпадъци за 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Налага се това актуализиране, тъй като Регионално депо
Плевен вече е готово и се предвижда до не повече от два месеца да стартира
своята дейност. Няма как да не актуализираме план-сметката. От тук нататък сме
предприели различни мерки за да намалим изхвърлянето на отпадък, който не е
точно битов. Това са едни прогнозни средства, които ще ни бъдат необходими
допълнително за изхвърляне към Регионално депо – Плевен до края на годината.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране на план-сметката за разходите по
сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на отпадъци, чистотата на
териториите за обществено ползване и постъпилите приходи от такса битови
отпадъци за 2016 г, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов,
Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 128
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.66 ал.1 от ЗМДТ,
Общински съвет Долна Митрополия:
I. Актуализира план-сметката за разходите по сметосъбиране,
сметоизвозване, депониране на отпадъци, чистота на териториите за обществено
ползване и постъпилите приходи от такса битови отпадъци за 2016 г., както
следва:

1. Увеличава приходната част на план-сметката в частта Приходи от ТБО
през 2016 г. със сумата 60 000лв. и създава точка - Предоставен трансфер за
община Плевен съгласно договор за „Експлоатация и стопанисване на Регионална
система за управление на отпадъците в регион Плевен за общините Плевен,
Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим, както и Сдружение
„Регионално управление на отпадъците – Плевен“, със сумата „-“ 60 000лв.
По т. 6 Предложение за одобряване разходите за командировка на
Председател на ОбС Долна Митрополия за първото тримесечие на 2016 г.
Вносител: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
П. Петров: Колеги, разходите са направени от мен във връзка с участието
ми в работни срещи на АДО Дунав и НСОРБ. Има подробен отчет в
деловодството на Общински съвет, и който желае може подробно да се запознае с
дейностите, които сме извършили там . Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен
да приемем предложението за одобряване разходите за командировка на
Председател на ОбС - Долна Митрополия за първото тримесечие на 2016 г, моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов,
Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
Петър Петров не гласува.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 129
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал.4 от Наредба за
командировките в страната, Общински съвет Долна Митрополия:
Одобрява разходите за командировка на Кмета на община Долна
Митрополия и Председателя на Общински съвет гр. Долна Митрополия за 2016
год., както следва:
I. За първо тримесечие:
Петър Валентинов Петров – председател на Общински съвет Долна
Митрополия, в размер на 120,65 лева.
По т. 7 Предложение за учредяване право на строеж върху общинска земя в
с. Биволаре. Вносител: Кмет на Общината.

П. Цоновска: Право на строеж върху 100 кв.м. Постъпила е молба от
гражданин на с. Биволаре. Има пазарна оценка. Няма какво друго да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване право на строеж върху общинска земя в 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 Русанов,
Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 130
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона
за общинската собственост (ЗОС), Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема пазарна цена за учредяване право на строеж върху 100 кв.м. от
УПИ ХІV-73 в кв.37б, по плана на с. Биволаре, област Плевен, възлизаща на
350,00 лв. (триста и петдесет лева), сума необлагаема с ДДС, съгласно чл. 45, ал. 2
от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
2. 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.
3. 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:
3.1 Учредяване право на строеж върху 100 кв.м. разгъната застроена
площ, върху незастроен имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ
ХІV в кв. 37б с обща площ 640 кв.м. по плана на с.Биволаре, област Плевен.
По т. 8 Предложение за отдаване под наем за 10 г. на поземлени имоти №
297016 и № 297022 – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен
търг с тайно наддаване. Вносител: Кмет на Общината.
П. Цоновска: Предложението е свързано със стартиращите програми на
Министерство на земеделието и ДФЗ. Знаете, че вече са завишени изискванията за
броя на годините, за които се наема земята. Постъпило е предложение за
разполагане на кошери и пчелини в КВС-то на с. Комарево. Нямам какво да
добавя.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем за 10 г. на поземлени имоти № 297016 и №
297022 – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов,
Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Николай
Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 131
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във
връзка с чл. 72, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване
под наем, за срок от 10 години, на земя от Общинският поземлен фонд /ОПФ/,
представляваща:
 ПИ № 297016 (две, девет, седем, нула, едно, шест) по Картата на
възстановената собственост за землището на с.Комарево, целият с площ от 1,800
(един декар и осемстотин кв.м.) дка, НТП „нива“, м.“Стопански двор“, III
категория, частна общинска собственост съгласно АОС №6515/02.06.2010 година;
 ПИ № 297022 (две, девет, седем, нула, две, две) по Картата на
възстановената собственост за землището на с. Комарево, целият с площ от 0,761
(нула декара и седемстотин шестдесет и един кв.м.) дка, НТП „нива“,
м.“Стопански двор“, III категория, частна общинска собственост съгласно АОС
№6516/02.06.2010 година.
2. Определя начална тръжна цена /годишна наемна вноска/ в размер на
45лв./дка (съгласно Раздел II, т.2.1.1 от Тарифата на базисните (начални)
наемни цени за отдаване под наем на общински имоти).
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да проведе публичния
търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Допълва Раздел II, буква „А“, т.6 Земеделска земя, с НТП „Нива“ (Имоти,
които Община Долна Митрополия има намерение да предостави под наем) от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през
2016 година, както следва:

4.1. ПИ № 297016 по Картата на възстановената собственост за землището
на с.Комарево, целият с площ от 1,800 дка, НТП „нива“, м.“Стопански двор“, III
категория, частна общинска собственост съгласно АОС №6515/02.06.2010 година;
4.2. ПИ № 297022 по Картата на възстановената собственост за землището
на с.Комарево, целият с площ от 0,761 дка, НТП „нива“, м.“Стопански двор“, III
категория, частна общинска собственост съгласно АОС №6516/02.06.2010 година.
По т. 9 Предложение за приемане на Проект за разделяне на поземлен имот
– общинска собственост с № 114004 и начин на трайно ползване „пасище, мера“
по КВС на с. Горна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината.
П. Цоновска: Отстраняване на явна фактическа грешка при изработване на
КВС на с. Горна Митрополия. Съществуващ от много отдавна път е зачертан като
„пасище-мера“.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Проект за разделяне на поземлен имот – общинска
собственост с № 114004 и начин на трайно ползване „пасище, мера“ по КВС на с.
Горна Митрополия, 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 № 132
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.45“и“ от ППЗСПЗЗ, Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Приема изработеният Проект за делба /съгласно скица № Ф11300 от
19.04.2016 година/ на поземлен имот с № 114004 с площ 8.967 дка, начин на
трайно ползване „пасище, мера“ /актуван с АОС № 7086 от 29.07.2011 г.) по
Картата на възстановената собственост на с. Горна Митрополия, собственост на
Община Долна Митрополия;
2. Дава съгласие да се изключи площта на преминаващия път през ПИ №
114004, с НТП „пасище, мера“, съгласно изготвената и заверена от Общинска
служба „Земеделие“ – гр.Долна Митрополия скица-проект № Ф11304 от
21.04.2016 година по КВС на с. Горна Митрополия, област Плевен.
3. Одобрява изработените скици – проект на новообразуваните в следствие
на делбата имоти, както следва:
• Скица-проект № Ф11303 от 21.04.2016 година за новообразуван имот
№ 114070 с площ 6.090 дка, НТП „пасище, мера“ по Картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Митрополия, собственост на Община Долна
митрополия;
• Скица-проект № Ф11304 от 21.04.2016 година за новообразуван имот
№ 114071 с площ 2.877 дка, НТП „пасище, мера“ по Картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Митрополия, собственост на Община Долна
митрополия;

4. Допуска промяна в начина на трайно ползване на новообразувания имот
ПИ № 114071 с площ 2.877 дка от „пасище, мера” в „Местен път” – публична
общинска собственост.
5. Възлага на Кмета на общината да поиска от Общинска служба
„Земеделие“ – гр.Долна Митрополия да отрази промяната в Картата на
възстановената собственост за землището на с. Горна Митрополия, съобразно
настоящото решение.
6. След отразяване на промяната в КВС на с. Горна Митрополия за
новообразуваните имоти да се съставят актове за общинска собственост.
По т. 10. Предложение за преобразуване на поземлени имоти с № 114067 и
№114069, НТП „Местен път“, местност „Кременижа“ по КВС за землището на с.
Горна Митрополия и даване на съгласие за разпореждане. Вносител: Кмет на
Общината.
П. Цоновска: Става въпрос за два пътя, които са единствено и само в имоти
собственост на ЕТ „Хелга – Светла Стоянова“, която желае да закупи съответните
имоти, тъй като те са загубили предназначението си за публична собственост.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за преобразуване на поземлени имоти с № 114067 и
№114069, НТП „Местен път“, местност „Кременижа“ по КВС за землището на с.
Горна Митрополия и даване на съгласие за разпореждане, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов,
Иван Блажев, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Иван Герашки.
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 133
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 във връзка
с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 42 ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за преобразуване от публична в частна общинска
собственост на ПИ №114067, с площ 0.319 дка и ПИ № 114069, с площ 0.265 дка,
начин на трайно ползване /НТП/ „Местен път“, в местността „Кременижа“ по
КВС за землището на с. Горна Митрополия, област Плевен.

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно
наддаване на описаните в т.1 имоти.
3. Определя пазарна цена за продажба на същите както следва:
3.1. За ПИ № 114067 - 1040,00 лв. /Хиляда и четиридесет лева/, сума
необлагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС.
3.2. За ПИ № 114069 - 860,00 лв. /Осемстотин и шестдесет лева/, сума
необлагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за покупко –продажба със спечелилия
участник.
5. 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 2016 година, със
следните имоти:
5.1. ПИ № 114067, с площ 0.319дка, начин на трайно ползване /НТП/
„Местен път“, в местността „Кременижа“ по КВС за землището на с. Горна
Митрополия.
5.2. ПИ № 114069, с площ 0.265дка, начин на трайно ползване /НТП/
„Местен път“, в местността „Кременижа“ по КВС за землището на с. Горна
Митрополия.
По т. 11. Предложение за приемане на Проект за разделяне на поземлен
имот – общинска собственост с кад. № 112001 и НТП „пасище, мера“ по КВС на
с. Брегаре. Вносител: Кмет на Общината.
П. Цоновска: Почти аналогично с предходна точка. Отново става въпрос за
явна фактическа грешка този път в КВС-то на с. Брегаре.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за проект за разделяне на поземлен имот – общинска собственост
с кад. № 112001 и НТП „пасище, мера“ по КВС на с. Брегаре, 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 № 134
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.45“и“ от ППЗСПЗЗ,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема изработеният Проект за делба /съгласно скица № Ф10239 от
19.04.2016 година/ на поземлен имот с № 112015 с площ 537.117 дка, начин на
трайно ползване „пасище, мера“ /актуван с АОС № 6634 от 05.11.2010 г.) по
Картата на възстановената собственост на с. Брегаре, собственост на Община
Долна Митрополия;
2. Дава съгласие да се изключи площта на преминаващия път през ПИ №
112015, с НТП „пасище, мера“, съгласно изготвената и заверена от Общинска
служба „Земеделие“ – гр.Долна Митрополия скица-проект № Ф10242 от
21.04.2016 година по КВС на с. Брегаре, област Плевен.

3. Одобрява изработените скици – проект на новообразуваните в следствие
на делбата имоти, както следва:
• Скица-проект № Ф10242 от 21.04.2016 година за новообразуван имот
№ 112063 с площ 2.210 дка, НТП „пасище, мера“ по Картата на възстановената
собственост за землището на с. Брегаре, собственост на Община Долна
митрополия;
• Скица-проект № Ф10243 от 21.04.2016 година за новообразуван имот
№ 112064 с площ 534.906 дка, НТП „пасище, мера“ по Картата на възстановената
собственост за землището на с. Брегаре, собственост на Община Долна
митрополия;
4. Допуска промяна в начина на трайно ползване на новообразувания имот
№112063 с площ 2.210 дка от „Пасище, мера” в „Местен път“- публична
общинска собственост.
5. Възлага на Кмета на общината да поиска от Общинска служба
„Земеделие“ – гр.Долна Митрополия да отрази промяната в Картата на
възстановената собственост за землището на с. Брегаре, съобразно настоящото
решение.
6. След отразяване на промяната в КВС на с. Брегаре за новообразуваните
имоти да се съставят актове за общинска собственост.
По т. 12. Предложение за продажба на ПИ № 313107, начин на трайно
ползване „Ведомствен път“, местност „Пасището“ по КВС за землището на гр.
Тръстеник. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: По същият начин, както и предложението за с. Горна
Митрополия. Има ведомствени пътища, които отдавна са загубили своето
предназначение. Намират се в частни имоти, обслужват само частни имоти и
собствениците желаят да ги закупят.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на ПИ № 313107, начин на трайно ползване
„Ведомствен път“, местност „Пасището“ по КВС за землището на гр. Тръстеник,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов,
Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Николай
Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –Няма
Мартин Аспарухов отсъства от заседанието.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 135
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 41, ал.
2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 2, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно
наддаване на поземлен имот №313107 с площ 0.40дка, начин на трайно ползване
/НТП/ „Ведомствен път“, в местността „Пасището“ по КВС за землището на гр.
Тръстеник (съгласно АОС № 8831 от 11.04.2016 година).
2. Определя пазарна цена за продажба на същия, възлизаща на 130лв. /сто и
тридесет лева/ без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
участник.
4. Допълва раздел II, буква “Б“/Имущество /движимо и недвижимо/, което
Община Долна Митрополия има намерение да продаде/ от Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година,
със следния имот:
4.1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ
№313107 с площ 0.40дка, начин на трайно ползване /НТП/ „Ведомствен път“, в
местността „Пасището“ по КВС за землището на гр. Тръстеник.
По т. 13 Предложение за кандидатстване на църковните настоятелства за
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно
наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: По изискване на Програмата, всеки един проект, който се
внася от територията на общината, трябва да отговаря на Общинският план за
развитие 2014 – 2020 год. Затова се изискват такива решения на Общинският
съвет, за да е ясно, че това е така. Упоменати са всички наши църкви, за да може
да им дадем възможност да кандидатстват ако желаят.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на църковните настоятелства за безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследтво
на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 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 №136
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Подкрепя кандидатстването на църковните настоятелства за подпомагане
по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от
мярка 7 ‚“Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. (ПРСР
2014-2020 г.) с проектни предложения, както следва:
 Реконструкция и модернизация на храм „Св. Успение Богородично“ – гр.
Тръстеник;
 Реконструкция и модернизация на храм „Свети Димитър“ – гр. Долна
Митрополия;
 Реконструкция и модернизация на храм „Симеон Стълпник“ – с.
Ореховица;
 Реконструкция и модернизация на храм „Св. Архангел Михаил“ – с.
Крушовене;
 Реконструкция и модернизация на храм „Света Троица“ – с. Горна
Митрополия;
 Реконструкция и модернизация на храм „Свети Николай“ – с. Рибен;
 Реконструкция и модернизация на храм „Света Троица“ – с. Комарево;
 Реконструкция и модернизация на храм „Св. Николай“ – с. Комарево;
 Реконструкция и модернизация на храм „Св. Великомъченик Димитър“ –
с. Подем;
 Реконструкция и модернизация на храм „Св. Параскева“ – с. Ставерци;
 Реконструкция и модернизация на храм „Св. Великомъченик Георги“ – с.
Байкал;
 Реконструкция и модернизация на храм „Пресвето сърце Исусово“ – с.
Гостиля.
2. Потвърждава, че Дейностите, заложени във всяко едно от проектните
предложения, описани в т.1 от настоящото Решение отговарят на приоритетите на
Плана за развитие на община Долна Митрополия за периода 2014-2020 год.
По т. 14 Докладна записка относно Декларация за признаване и осъждане
на геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г. Вносител: Л.
Евтимов.
Л. Евтимов: Уважаеми колеги, всеки един от нас е запознат с декларацията.
Искам още от самото начало да избягам от два мита, които съществуват: на първо
място, че правим това за да покажем политическа активност и на второ място – че
това е насочено към колегите от ДПС. Ако има някой засегнат поднасям своите
извинения. Разбирам, че живеем във време, в което тесните партийни зависимости
са дълбоко обвързани и понякога не можем да намерим верният път, но след
време ще трябва да кажем на нашите бъдещи поколения защо мълчаха

интелектуалците. Аз не искам да мълча и искам да кажа пред целия Общински
съвет това, което мисля. Призвани сме да гласуваме нещо, което е извършено
преди 100 години, но когато и да е извършено то, смятам че тази декларация е
подписана с кръвта на милион и половина човешки души. Днес, когато в цяла
Западна Европа се извършват терористични актове, ние смятаме, че трябва да
изразим нашата съпричастност и да кажем: свеждаме глави срещу смъртта на тези
милион и половина посечени хора, загинали по един нелеп начин. Тогава когато
някой се опитва да каже ,че се опитваме да пришием емблемата на патриотизма аз
ще кажа следното: Уважаеми дами и господа, патриотизма е най-висшата
ценност, която съществува в едно общество, но трябва да бъде вградена в рамките
на хуманизма. От мен никога няма да чуете ксенофобски изказвания. Идеята
която имам с подписването на тази декларация е най-малкото да се постигне
помирение между жертвата и палача. Разбирам обвързаността на определени
политически сили, разбирам и защо вчера на комисиите влязохме в противоречие
по тази точка, но ние сме изправени пред кметовете на населените места и това
което ние днес гласуваме ще стигне до тях и ще бъде предадено на хората. Нека
да запазим морала си, нека да запазим човещината си и тогава, когато не искаме
нещо да се случва ние да гласуваме, както повелява съвестта ни, а не както ни
нареждат нашите партийни централи. Може би ако бях изтеглил тази декларация
щеше да се постигне нещо друго и определи хора да бъдат щастливи, че са
оостигнали целта си, но не това е моята цел. Целта ми не е да засегна някого,
защото никой от нас тук не носи вина за грешките, които са допуснати в
миналото. Уроците на историята трябва да се учат, за да не се повтарят никога в
нашето съвремие.Благодаря Ви.
П. Петров: Вчера на комисиите беше направено предложение от вносителя
за корекция в самата декларация, както следва:
Изчита се декларацията с направените корекции и допълнения
П. Петров: Колеги имате ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем Декларация за признаване и осъждане на масовото изтребление на
арменците в Османската империя 1915-1922 г, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 12, “Против”– 2, “Въздържали се” – 5
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 137
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Решение на 43-то Народно
събрание за признаване на масовото изтребление на арменците в Османската
империя 1915-1922 год., Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Декларация за признаване на масовото изтребление на
арменците в Османската империя 1915-1922 год.
1. Изтреблението на арменците в Османската империя през 1915-1922 год. е
идентифицирано с категорични исторически факти и автентични документи.
Деянието отговаря напълно на състава на постановителни актове на ООН.

Според хуманните традиции на българския народ и с поетите по
ратификация на документите на ООН задължения, Общински съвет – Долна
Митрополия признава и осъжда масовото изтребление на арменци в Османската
империя и обявява 24 април за Ден на възпоменание на неговите жертви.
2. Възлага на кмета на общината да впише 24 април за Ден за възпоменание
на жертвите на масовото изтребление на арменци в програмата за отбелязване на
паметни дати и включи тази дата в Културната програма на Общината.
3. Общински съвет – Долна Митрополия отбелязва деня на своята априлска
сесия с едноминутно мълчание.
П. Петров: Давам думата на г-н Александър Иванов за право на отрицателен
вот.
Ал. Иванов: Аз съм против тази декларация, тъй като не разбирам смисъла
от нейното приемане.
П. Петров: Колеги, с оглед на приетото решение моля за едноминутно
мълчание.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.
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