ПРОТОКОЛ
№6
Днес, 26.02.2016 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 20 общински съветника. Имаме необходимия кворум и можем
да започнем работа. Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред.
Има постъпили две допълнителни предложения. Предлагам да бъдат т. 11 и
т. 12 от Дневния ред, както следва:
т.11 Предложение за актуализиране плана за капиталовите разходи за
2016 година на община Долна Митрополия.
т.12 Проектно предложение на община Долна Митрополия по Програма
за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България.
Който е съгласен да приемем дневния ред на днешното заседание, моля да
гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за приемане на годишен отчет за изпълнение на
„Програма за опазване на паметниците на културата и културното
наследство на територията на община Долна Митрополия“ и годишен план
за действие-2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за приемане на бюджетна прогноза в частта за местни
дейности за периода 2017-2019 г. на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за приемане на информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на Община Долна
Митрополия,
включително
по
бюджетите
на
второстепенните
разпоредители към 31.12.2015 год.

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

4. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за
2016 год.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за подпомагане на дейността на Регионална
Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Плевен.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за предоставяне на средства на „Българска
асоциация по семейно планиране“-Плевен
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за определяне на пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване на територията на Община Долна
Митрополия, правилата за ползването им и годишния план за паша за
стопанската 2016-2017 година.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за приемане на Проект за делба на ПИ № 313104,
местност „Пасището“ по КВС за землището на гр. Тръстеник.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за отдаване на земеделски земи под наем за
поддръжка и ползване на трайни насаждения, чрез провеждане на
публично оповестен конкурс.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за предоставяне на земеделска земя – собственост
на Община Долна Митрополия за обезщетение на правоимащи
собственици.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за актуализиране плана за капиталовите разходи за
2016 година на община Долна Митрополия

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Проектно предложение на община Долна Митрополия по Програма
за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

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 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 87
На основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 84, ал. 2, т. 3 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Долна Митрополия реши:
1. Поименното гласуване по всички точки до края на дневния ред, за
които съгласно ЗМСМА се изисква такова гласуване да става с извикване на
съветниците и с отговор - “да”, “не”, “въздържал се”.

По т. 1 Предложение за приемане на годишен отчет за изпълнение на
„Програма за опазване на паметниците на културата и културното
наследство на територията на община Долна Митрополия“ и годишен план
за действие-2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Отворен документ. Длъжни сме да полагаме
съответните грижи. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на
паметниците на културата и културното наследство на територията на
община Долна Митрополия“ и годишен план за действие-2016 г., моля да
гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 88
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на решение № 301 от 28.12.2012г.
на ОбС - Долна Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия :
1. Приема годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на
паметниците на културата и културното наследство на територията на
община Долна Митрополия” за 2015 год.

2. Приема годишен план за действие по „Програма за опазване на
паметниците на културата и културното наследство на територията на
община Долна Митрополия” за 2016 год.
По т. 2 Предложение за приемане на бюджетна прогноза в частта за
местни дейности за периода 2017-2019 г. на община Долна Митрополия.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя. Това е задължителна прогноза за
Министерство на финансите.
П. Петров: Становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
бюджетна прогноза в частта за местни дейности за периода 2017-2019 г. на
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри
Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 89
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за
публичните финанси, чл.27, ал.2 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долна
Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
I. Приема Проектобюджета за 2016г. и актуализираните бюджетни
прогнози за 2017 и 2018г на община Долна Митрополия.
Приложение: Макет за актуализирана бюджетна прогноза за периода
2016-2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности.
По т. 3 Предложение за приемане на информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на Община Долна

Митрополия,
включително
по
бюджетите
на
второстепенните
разпоредители към 31.12.2015 год. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя. Вчера го коментирахме
подробно.
П. Петров: Допълнения, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на информация за актуализирано разпределение
на плана на разходите по бюджета на Община Долна Митрополия,
включително по бюджетите на второстепенните разпоредители към
31.12.2015 год., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри
Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 90
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 125, ал.4 от Закона за
публичните финанси и чл. 42, ал.4 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долна
Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема информация за актуализирано разпределение на плана на
разходите по бюджета на Община Долна Митрополия, включително по
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет за четвърто
тримесечие на 2015г., съгласно Приложения №,№,№1,2,3.
По т. 4 Предложение за актуализиране плана на капиталовите

разходи за 2016 год. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Знаете, че закупихме сграда за патронажа в с.
Крушовене. Патронажа всъщност е готов. Изчакваме само откриване на
партида на енергото. Получи се наводнение, обясних Ви вчера подробно. В

момента населението се храни от друг патронаж. Става въпрос за
закупуването на канален климатик, без който не може да стартира обекта.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем

актуализиране плана на капиталовите разходи за 2016 год., моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри
Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 91
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Увеличава плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия в частта финансирана със собствени бюджетни средства със
сумата 3 540 лв., както следва:
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2. Намалява плана на бюджета на първостепенния разпоредител с
бюджет в местна дейност 988 „ Резерв “, § 97-00- Резерв за непредвидени и
неотложни разходи със сумата 3 540лв.
III. Промяната да бъде отразена в плана за капиталовите разходи на
общината.т

По т. 5 Предложение за подпомагане на дейността на Регионална

Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Плевен.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Колеги, имате ли въпроси, становища? Няма. Който е
съгласен да подпомагане на дейността на Регионална Дирекция

„Пожарна безопасност и защита на населението“-Плевен, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев,
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри
Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 92
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с писмо с рег.№
947000-92/ 27.01.2016 г. на Регионална Дирекция „ Пожарна безопасност и
защита на населението”– Плевен, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Разрешава подпомагане дейността на Регионална Дирекция „
Пожарна безопасност и защита на населението”– Плевен за 2016г. със
сумата до 3500лв.
2. Средствата по т.1 да бъдат изразходени и отчетени в местна дейност
”Общинска администрация” , § 10-15- Материали.
Влиза общинския съветник Александър Иванов.
По т. 6 Предложение за предоставяне на средства на „Българска

асоциация по семейно планиране“-Плевен. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: По предложение на д-р Романов, който повече от 10
години си върши добре работата в Асоциацията по семейно планиране.
Няма какво да добавя.

П. Петров: Имате ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
предоставим средства на „Българска асоциация по семейно планиране“-

Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска,
Петър Петров, Юри Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 93
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси и във връзка с постъпило писмо с вх.№
553/22.01.2016г. от „Българска асоциация по семейно планиране“,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за подпомагане дейността на БАСП- Плевен през 2016
г. със сумата 2000 лв.
2. Средствата по т.1 да бъдат планирани и отчетени в местна дейност
898 „Други дейности по икономиката“, §43-01- Субсидии за нефинансови
предприятия за текуща дейност и да бъдат за сметка на намалението на
местна дейност „Резерв“, §97-00 – Резерв за непредвидени и неотложни
разходи.
По т. 7 Предложение за определяне на пасищата, мерите и

ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община
Долна Митрополия, правилата за ползването им и годишния план за
паша за стопанската 2016-2017 година. Докл.: П. Цоновска – Вносител:
Кмет на Общината
П. Цоновска: Съгласно чл. 37и от Закона за собствеността за ползването
на земеделските земи е определена цена 8 лв./дка от независим оценител за
ползване на пасища. Направих си труда да проверя в съседна област как
вървят цените на пасищата и се оказа, че много преди нас, на много места
цената на декар е увеличена. В община Тетевен цената на пасищата е 11
лв./дка. В крайна сметка това са 60 стотинки на месец.

Р. Илиевски: Няма да участвам в това гласуване, тъй като член на моето
семейство е регистриран земеделски производител и има сключен договор
за ползването на пасища, съобразно критериите, които са приети. Искам да
споделя с Вас нещо друго. На миналото заседание на Общински съвет, ние
приехме, най-общо казано, стратегически документи за развитие на
общината и за рационалното ползване на общинската собственост.
Червената нишка, която преминаваше в тези документи е генерирането на
работни места, да привлича инвестиции тази общинска собственост и
правилно да се управлява. Това е чудесно и ние единодушно го приехме. С
това предложение за пасищата се получава известно противоречие със
стратегическия документ, който приехме. Животновъдите или
животновъдството в общината е едва кретащо и знаете, че те не са
помазаните деца на земеделската политика в България, с изключение на
последните документи. Най-накрая се сетиха за тях и пуснаха критерий,
който определи, че този голям ресурс като пасища и мери трябва да бъде все
пак насърчителен, точно за този най-слаб сегмент от българското земеделие.
Зърнарите, големите арендатори са ясни. Ние едва ли ще правим политика
за тях. Ние трябва да правим политика за слабите, за социално слабите, за
хората, които имат прохождащ бизнес в селските райони, именно в
животновъдството. Трябва да правим политика за домакинствата, които са
се хванали за опашката на една-две крави и едва свързват двата края. Точно
тук и сега ние решаваме да определим една по-висока такса. Миналата
година е била 6лв./дка. Питам аз – какво се промени от миналата година
досега, та се налага увеличение с 2 лева на декар. Пазарът – това е търсене и
предлагане. Имаме повече пасища, отколкото животни. В нашата община
имаме излишък на пасища и същевременно вдигаме цената. Не почива на
никаква пазарна логика. Вместо да насърчаваме, вчера на комисии стана
дума са млади момчета, които искат да се занимават с животновъдство, ние
им слагаме бариера. Дайте да сложим бариерата на зърнопроизводителите.
Ако това е разчетено в приходната част, то е не повече от 10 000 лв. за
цялата община. Не е въпроса в тези 2 лв., това е лош знак към
обществеността, зачеркваме си нашите стратегически документи и казваме
– богатият си е богат, бедният си е беден.
П. Цоновска: Слушах внимателно г-н Илиевски. Не мога да отрека, че
до голяма степен е прав. Цената не я повишаваме драстично. В крайна
сметка пасищата трябва да се поддържат. Искам да ми кажете кой поддържа
добре пасищата. Това е цената на пасищата, които са в допустимия слой.
Прав сте, че имаме излишък на пасища, но голяма част от тях не са в този
допустим слой и не могат да се ползват. Има отказали се земеделски
производители от ползването на пасища не защото цената е висока,
уверявам Ви, а защото те не са в допустимия слой. В крайна сметка
решението е Ваше.

П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за определяне на пасищата, мерите и ливадите

за общо и индивидуално ползване на територията на Община Долна
Митрополия, правилата за ползването им и годишния план за паша за
стопанската 2016-2017 година, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Светла Телефонска, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Людмил Евтимов, Славей Първанов
Радослав Илиевски не участва в гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 94
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.1, ал.3, ал.12 и
чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.8,
ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Определя списък с пасища и мери – публична общинска
собственост, за индивидуално ползване и отдаване под наем без търг по
реда на чл.24а, ал.2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на
живодновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ - Приложение №1.
2. Приема правила за ползване на мери, пасища и ливади на
територията на Община Долна Митрополия за стопанската 2016/2017
година - Приложение №2.
3. Приема годишен план за паша, за стопанската 2016/2017 година Приложение №3.
4. Приема списък с земеделските стопани или техните сдружения,
регистрирани като юридически лица - Приложение №4.
5. Приема годишна наемна цена за стопанската 2016/2017, за отдаване
под наем на имотите по т.1 /Приложение № 1/ - 8,00 лв./дка /определена по
пазарен механизъм, съгласно чл.37и, ал.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи/.

6. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да сключи
договори за наем с подалите в срок заявления, собственици или ползватели
на живодновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по
пазарни цени, определени от оценител на имоти.
7. Допълва Раздел II, буква “А“, т.7 Земеделска земя, с НТП „Пасище,
мера“ (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:
Населено място

Кастрален №

Местност

Категория

Площ/дка

Байкал
Брегаре
Брегаре
Брегаре
Брегаре
Брегаре

02227.32.9
111112
112001
112010
112011
112012

Котена
Алексиевото
Алексиевото
Въртопа
Въртопа
Въртопа

VI
V
V
ІV
V
ІV

66.635
9.051
22.404
24.189
30.562
50.260

Брегаре

112019

Долните целини

VІ

36.626

Брегаре
Брегаре
Брегаре
Брегаре
Брегаре
Брегаре
Брегаре
Брегаре

112024
112038
112039
112040
112002
112005
112007
112009

Лехите
Край село
Край село
Край село
Алексиевото
Алексиевото
Въртопа
Въртопа

V
ІV
V
V
IV
V
V
V

50.304
19.905
72.191
98.806
7.143
10.331
13.456
33.414

Горна Митрополия

085002

Плитки дол

V

146.852

Горна Митрополия

112004

Зузовец

V

39.052

Горна Митрополия

113010

Кременижа

V

34.007

Горна Митрополия

114008

Кременижа

V

337.292

Горна Митрополия

116001

Барата

V

87.454

Гостиля
Крушовене
Крушовене
Крушовене
Крушовене

060001
000647
029050
043024
575010

кв. 60
Лозарски дол
Под мела
Селски дол
Равнището

VІ
ІV
VІІ
ІV
ІV

13.790
314.736
51.900
9.730
9.000

Ореховица
Ореховица
Ореховица
Ореховица
Ореховица
Ореховица
Ореховица
Ореховица
Ореховица
Ореховица
Ореховица
Ореховица
Славовица
Славовица
Славовица
Славовица
Славовица
Славовица
Славовица
Славовица
Славовица
Славовица
Ставерци
Ставерци
Ставерци
Ставерци

000352
000363
000371
000372
000478

Мандрището
До село
До село
До село
Долна лъка

VІ
V
V
V
ІІІ

102.740
59.741
47.162
81.520
19.485

000482

Долните градини

ІІІ

11.036

000491

Долна лъка

ІІІ

13.742

067057

Старите бостани

VІ

205.901

077001
122003
123050
123051
000036
000040
000090
000091
074001
106019
114013
236008
560015
582001
000337
000366
000580
000831

Урвите
Среден връх
Среден връх
Среден връх
Черната хума
Черната хума
Лъката
Долна лъка
Талов пласт
Симистан
Манастира
Смесите
Старо село
Старо село
Гостиля
Парцелите
Баира
Гостиля

VІ
VІ
VІ
VІ
ІІІ
VІ
ІV
ІV
V
VІІ
VІІ
VІІ
VІ
VІІ
ІV
Х
ІV
ІV

97.708
9.577
28.997
59.467
29.015
544.040
17.133
52.779
66.670
143.214
3.320
3.999
14.256
14.439
80.673
44.272
68.759
14.682

По т. 8 Предложение за приемане на Проект за делба на ПИ №

313104, местност „Пасището“ по КВС за землището на гр. Тръстеник.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен
да приемем предложението за приемане на Проект за делба на ПИ №
313104, местност „Пасището“ по КВС за землището на гр. Тръстеник,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска,
Петър Петров, Юри Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 95
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 6, ал. 1, от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема изработения Проект за делба /съгласно скица № Ф14297 от
29.01.2016 година/ на поземлен имот /ПИ/ № 313104, с площ 1.899 дка, НТП
„Ведомствен път“, местност „Пасището“ по КВС за землището на гр.
Тръстеник, собственост на Община Долна Митрополия.
1. Одобрява изработените скици – проект на новообразуваните в
следствие на делбата имоти, както следва:
 Скица – проект № Ф14302 от 08.02.2016 година за
новообразуван имот № 313106, с площ 1.859 дка, НТП „Ведомствен път“,
местност „Пасището“, собственост на Община Долна Митрополия.
 Скица – проект № Ф14303 от 08.02.2016 година за
новообразуван имот № 313107 с площ 0,040 дка, НТП „Ведомствен път“,
местност „Пасището“, собственост на Община Долна Митрополия.
2. Дава съгласие за преобразуване от публична в частна общинска
собственост на ПИ № 313107, с площ 0.040 дка, начин на трайно ползване
„Ведомствен път“, находящ се в местността „Пасището“ по КВС за
землището на гр.Тръстеник.
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 гр.
Тръстеник съобразно настоящото решение.
По т. 9 Предложение за отдаване на земеделски земи под наем за

поддръжка и ползване на трайни насаждения, чрез провеждане на
публично оповестен конкурс. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен
да приемем предложението за отдаване на земеделски земи под наем за
поддръжка и ползване на трайни насаждения, чрез провеждане на
публично оповестен конкурс, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска,
Петър Петров, Юри Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 96
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 публично оповестен конкурс за
отдаване под наем, за срок от 10 години, на земя от Общинският поземлен
фонд /ОПФ/ с цел отглеждане на трайни насаждения /сливи/,
представляваща:

ПИ № 266027 (две, шест, шест, нула, две, седем) по Картата
на възстановената собственост за землището на с.Комарево, целият с площ
от 2,977 (два декара и деветстотин седемдесет и седем кв.м.) дка, НТП
„изоставени трайни насаждения“, м.“Гръстелника“, III категория, частна
общинска собственост съгласно АОС №3139/20.03.2007 година;

ПИ № 266028 (две, шест, шест, нула, две, осем) по Картата на
възстановената собственост за землището на с.Комарево, целият с площ от
3,170 (три декара и сто и седемдесет кв.м.) дка, НТП „изоставени трайни
насаждения“, м.“Гръстелника“, III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС №8332/20.06.2014 година.
2. Определям начална конкурсна цена /годишна наемна вноска/ в
размер на 40лв./дка (съгласно Раздел II, т.2.1.1 от Тарифата на базисните
(начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти) и

гаранция за изпълнение на договора в размер на 50% от определената
годишна вноска.
3. Определя критерии за оценяване на постъпилите предложения на
участниците в публично оповестения конкурс и относителната им тежест,
както следва:
3.1.Размер на наемната цена
- до 70 точки;
3.2. Размер на инвестицията
- до 30 точки;
Общо:
100 точки
4. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да проведе
публично оповестения конкурс по реда на Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
По т. 10 Предложение за предоставяне на земеделска земя –

собственост на Община Долна Митрополия за обезщетение на
правоимащи собственици. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен
да приемем предложението за предоставяне на земеделска земя –
собственост на Община Долна Митрополия за обезщетение на
правоимащи собственици, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска,
Петър Петров, Юри Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 97
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.10б, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, § 27, ал.2 от ПЗР

на ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./ и във връзка с § 14 от ПЗР към ЗИДЗОЗЗ,
Общински съвет Долна Митрополия:
1.
Дава съгласие да се предостави земя от Общински поземлен
фонд за обезщетяване на наследниците на Димитър Киров Михайлов (бивш
жител на с.Комарево, община Долна Митрополия), в изпълнение на
Протокол № 22831 от 27.12.1996 година на Поземлена комисия гр. Долна
Митрополия, с поземлени имоти, както следва:
 ПИ № 211029 с площ 5.341 дка, начин на трайно ползване
„нива“, местност „Средоръта“ /АОС №6494/02.06.2010 г./;
 ПИ № 219011 с площ 4.190 дка, начин на трайно ползване
„нива“, местност „Кретски дол“ /АОС №6496/02.06.2010 г./ ;
 ПИ № 220012 с площ 3.840 дка, начин на трайно ползване
„нива“, местност „Кретски дол“ /АОС №6497/02.06.2010 г./ ;
 ПИ № 228015 с площ 3.000 дка, начин на трайно ползване
„нива“, местност „Стайков дол“ /АОС №6502/02.06.2010 г./ ;
 ПИ № 298003 с площ 0.750 дка, начин на трайно ползване
„нива“, местност „Край село“ /АОС №6518/02.06.2010 г./ ;
 ПИ № 298014 с площ 0.579 дка, начин на трайно ползване
„нива“, местност „Край село“ /АОС №6519/02.06.2010 г./ ;
 ПИ № 298017 с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване
„нива“, местност „Край село“ /АОС №6520/02.06.2010 г./, собственост на
Община Долна Митрополия.
2.
Да се отпишат от актовите и счетоводни книги на Община
Долна Митрополия, описаните в т.1 имоти от Общински поземлен фонд.
По т. 11 Предложение за актуализиране плана за капиталовите
разходи за 2016 година на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на

Общината
П. Цоновска: Вчера обясних колко е важен този софтуер за
работата на стопанска дирекция. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен
да приемем предложението за актуализиране плана за капиталовите
разходи за 2016 година на община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска,
Петър Петров, Юри Ненчев.

“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 98
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси и във връзка с управление и стопанисване на земите от
общинския поземлен фонд, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Актуализира плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2016г. в частта финансирана със собствени бюджетни
средства със сумата 3700 лв., както следва:
Име на обекта съгласно плана за Стойност
капиталови разходи на община
Дейност
№ Д.Митрополия за 2016 год.
§

1
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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.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за капиталови
разходи на общината.
По т. 12 Проектно предложение на община Долна Митрополия по
Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния –
България. Вносител: Кмет на Общината

П. Цоновска: Имаше забавяне, но не по наша вина. До 15 март е
приемът на документи. Става въпрос за модернизация и оборудване.
Проекта на наша територия ще бъде на стойност не повече от 150 000
евро.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем проектно предложение на община Долна Митрополия по

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния –
България, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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,
Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска,
Петър Петров, Юри Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 99
На основание чл. 21, ал. 2. във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
предлагам на Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да кандидатства като
партньор на град Зимнич и Община Долни Дъбник с проектно предложение
за модернизация оборудването на училище на територията на Община
Долна Митрополия по Програма Интеррег V-А Румъния-България 20142020.
2. Дава съгласие Община Долна Митрополия да осигури 2%
съфинансиране по проекта, но не повече от равностойността на 3 000 евро.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на
проекта, като осигури необходимите за това средства от Общинския
бюджет.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Б. Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

