ПРОТОКОЛ
№ 69
Днес, 31.07.2019 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе редовно
заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Поля Цоновска – Кмет на Общината и кметове на
кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 20 общински съветници. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Предварително Ви бе раздаден проекта за дневен ред. Вчера на заседанията на
постоянните комисии беше разгледана Докладна записка за внесено инвестиционно
предложение от „Синерфлекс“ ООД за изграждане на енергиен обект – фотоволтаична
централа. Предлагам да бъде т. 15 от Дневния ред.
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за приемане на отчет на решенията на Общински съвет – Долна
Митрополия за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
3. Предложение за приемане на отчет за извършените разходи за сметосъбиране,
сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и чистотата на териториите за
обществено ползване и постъпилите приходи от Такса битови отпадъци в община
Долна Митрополия към 31.12.2018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и
сметките за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия за периода
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. по пълна бюджетна класификация
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за актуализация плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2019 г. в частта финансирана със собствени средства
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Информация за проекти на община Долна Митрополия по европейски,
национални и регионални програми за периода 2015-2019 год.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината`
7. Предложение за предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК за
обособена територия Плевен на ВиК системите и съоръженията, изградени при

строителството на обект: „Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна
Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ“, част от проект „Интегриран
воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК
проекти“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по
договор №15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. сключен между Община Долна Митрополия
и ДФ „Земеделие“ за финансиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна
Митрополия, община Долна Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от ПРСР 2014-2020 г.“
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на
ДДС по ДБФП №15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. сключен между Община Долна
Митрополия и ДФ „Земеделие“ за финансиране на проект: „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр.
Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на
ДДС по ДБФП №15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. сключен между Община Долна
Митрополия и ДФ „Земеделие“ за финансиране на проект: „Реконструкция на
общински пътища № PVN 1045 с. Горна Митрополия /ІІІ-118/ Долна МитрополияГорна Митрополия /PVN1047/ и PVN 2043/ІІІ-118 Подем – Долна Митрополия/ПобедаТръстеник/ ІІІ – 3004/ на територията на община Долна Митрополия“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за изработване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за подземно съоръжение за задържане и инфилтрация на дъждовни
води в част от поземлени имоти с идентификатори 57025.46.221, 57025.46.29 и
57025.46.31 по КККР на землище с. Подем
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за изработване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за електропроводно отклонение за присъединяване към

електропроводната мрежа на поземлен имот с идентификатор 67012.222.26, м. „Долна
лъка“, землище с. Славовица
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за промяна предназначението на поземлен имот в с. Ореховица
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14. Предложение за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот в
гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15. Докладна записка за внесено инвестиционно предложение от „Синерфлекс“
ООД за изграждане на енергиен обект – фотоволтаична централа
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Петров: Уважаеми колеги, предстои да взимаме решения с поименно
гласуване. Който е съгласен днешното поименно гласуване да става с изчитане имената
на съветниците и с отговор - “да”, “не”, “въздържал се”, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 741
На основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 84, ал. 2, т. 3 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет - Долна Митрополия реши:
Поименното гласуване по всички точки до края на дневния ред, за които съгласно
ЗМСМА се изисква такова гласуване да става с извикване на съветниците и с отговор “да”, “не”, “въздържал се”.
По т. 1 Предложение за приемане на отчет на решенията на Общински съвет –
Долна Митрополия за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет
на Общината
П. Цоновска: Редовен отчет. Нямам какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем отчета на
решенията на Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.01.2019 г. –
30.06.2019 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 № 742
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 117 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Долна
Митрополия за периода 01.01.2019 г.-30.06.2019 год.

По т. 2 Предложение за процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
П. Петров: Подбора на кандидати за съдебни заседатели ще бъде представен на
заседанията на постоянните комисии и ще бъде обсъдена всяка една кандидатура, за да
вземем решение на заседание на Общински съвет.
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението за процедура
за подбор на кандидати за съдебни заседатели, 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 № 743
На основание чл. 68 от Закона за съдебната власт и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Долна
Митрополия:
Открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния
район на Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Плевен за мандат 2020 – 2024 г., както
следва:
За Окръжен съд – Плевен – 2 /двама/ съдебни заседатели. Броят на съдебните
заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико
Търново.
За Районен съд – Плевен – 2 /двама/ съдебни заседатели. Броят на съдебните
заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Плевен.
По т. 3 Предложение за приемане на отчет за извършените разходи за
сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и чистотата на
териториите за обществено ползване и постъпилите приходи от Такса битови отпадъци
в община Долна Митрополия към 31.12.2018 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Подробна справка, редовен отчет. Няма какво да добавя.
П. Петров: Становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем отчета за
извършените разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови
отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване и постъпилите приходи
от Такса битови отпадъци в община Долна Митрополия към 31.12.2018 г., 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, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри
Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства.

Ал. Печеняков е извън салона и не участва в гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 744
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА , във връзка с чл. 100, ал.1 и чл. 140,
ал.1 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет – Долна Митрополия:
Приема отчет по изпълнението на План – сметка за приходите и разходите на
Такса битови отпадъци в община Долна Митрополия към 31.12.2018г. година.
По т. 4 Предложение за приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и
сметките за средства от Европейския съюз на община Долна Митрополия за периода
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. по пълна бюджетна класификация. Докл.: П. Цоновска –
Кмет на Общината
Александър Печеняков влиза в Салона на общината.
П. Цоновска: Подробен отчет на касовото изпълнение. Вчера имаше някои
въпроси, на които отговорихме. Има ли още неяснота?
Р. Илиевски: Може би не съм бил на дискусията вчера, затова си позволявам да
задам своите въпроси. В отчета, размера на общинският дълг, е до края на 2018г.
Въпроса ми е в 2019 г. дълга намалял ли е или се е увеличил. Другият ми въпрос е
какво става с финансовите ни взаимоотношения с ПУДОС. Какъв е размера на дълга,
който оставяме на следващия мандат?
П. Цоновска: Относно ПУДОС – все още вървят финансови взаимоотношения
ПУДОС – Министерство на финансите, в които ние не сме страна, не сме виновна
страна. Не сме спрели да се интересуваме, но не зависи от нас, не зависи от общината.
Изчакваме реакцията на Министерството. Последната ми информация е, че през август,
въпроса ще бъде изяснен между двете институции. Дълга, който бяхме поели за
мостовото финансиране е изцяло погасен, тъй като приключи проекта. Другото ни
задължение върви регулярно, без да натоварва общинският бюджет. Към момента дълга
е 4 000 000 лв.
П. Петров: Има ли други въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем отчета за
касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на
община Долна Митрополия за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. по пълна
бюджетна класификация, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 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, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 745
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1и ал.5
от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общинския дълг, Общински съветДолна Митрополия:
1.Приема отчет за изпълнението на бюджета на община Долна Митрополия в
едно с одитен доклад за извършен финансов одит на Сметна палата към 31.12.2018 г. по
прихода и разхода по параграфи , дейности и функции както следва :
1.1. По прихода - приема отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.,
разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1,2,3.
1.2. По разхода - приема отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.,
разпределени по второстепенни разпоредители , параграфи, функции и дейности,
съгласно Приложения № 4,5,6,7 ,8 и 10.
2. Приема отчет за изпълнението на сметките за Средствата от Европейския
съюз на община Долна Митрополия за 2018 г., съгласно Приложения
№11,12,13,14,15,16,17,18.
3. Приема отчет за изпълнението на плана за капиталовите разходи на община
Долна Митрополия към 31.12.2018 г., съгласно Приложение №9.
4. Приема отчет за състоянието на общинския дълг.
По т. 5 Предложение за актуализация плана на капиталовите разходи на община
Долна Митрополия за 2019 г. в частта финансирана със собствени средства. Докл.: П.
Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: В с. Рибен, след наводненията, положението беше сериозно,
затова се наложи да променим стойността на капиталовите разходи. В с. Биволаре също
имаше проблем, но в Рибен нещата са сериозни.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2019 г. в частта финансирана със собствени средства, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 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, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров,
Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 746
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 за капиталови разходи на община Долна Митрополия за
2019г. в частта финансирана със собствени средства, както следва:
Име

на

обекта Стойност

съгласно плана за
№ капиталови разходи на
§
община Д.Митрополия
за 2019 год.

Дейност

Съгл.утвърд.пла
н за кап.разх.
/било/
Целева
субс.

1.

Аварийно укрепване
на подпорна стена и
облицовка на опасен
участък на коритото на 51-00
дере от О.Т 130 през
129 до О.Т 128. с.
Рибен – ППР.
Общо:

284Ликвидиране
на последици
0
от
стих.
бедствия
и
аварии
0

Предлож
промяна
/става/

за

Собст
Целева
в. Срсубс.
ва

Собств.
Ср-ва

Нов
обект

0

0

0

Разлика +/Целева
субс.

Собст
в. Срва

5 712

0

+ 5712

5 712

0

+5 712

2. Увеличението по т.1 да бъде за сметка на намалението на разходната част на
бюджета на община Долна Митрополия, в местна дейност 998 „ Резерв“, § 97-00Резерв за непредвидени и неотложни разходи със сумата 5 712лв.
Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите разходи на
общината.
Александър Иванов влиза в Салона на Общината. Броя на общинските
съветници е 21.
По т. 6 Информация за проекти на община Долна Митрополия по европейски,
национални и регионални програми за периода 2015-2019 год. Докл.: П. Цоновска –
Кмет на Общината
П. Цоновска: Предоставяме информация, изискана на предходното заседание на
Общински съвет от г-н Илиевски.
Р. Илиевски: Понеже бях инициатор за разглеждане на такава информация, съм
длъжен да взема отношение. Това е една от най-важните теми, които ние трябва да
дискутираме. Става дума за привличане на европейски средства и тяхното рационално
използване на територията на общината и то така, че да бъде в полза на по-голяма част
от населението, а не да бъде деконцентрирано разположена, защото така няма този
ефект, който очакват хората от членството ни в ЕС. Ние знаем, че има нарочна
структура в Общината, която се занимава с изработването на тези европроекти. Беше
крайно време да видим плодовете на нейните трудове, които за радост, са положителни,
разбира се, с известни нюанси. Има допълнителни ресурси, за които трябва да насочим
усилията си и да ги овладяваме, примерно Норвежкото дарение. Имаме сгради,
публична общинска собственост, вярно, дадени са за управление от настоятелства –
читалищата, но за съжаление, ние акцентираме върху няколко сгради и читалища в
общината. Изоставяме такива, които имат крещяща нужда, а едно от тях е най-голямо
като квадратура, като база, като структура. Още в началото на мандата аз се постарах
да мотивирам читалищното настоятелство да се разработят проекти за ремонт на
читалището в Ставерци. До този момент няма никакво движение по темата. В момента
Норвежкото дарение дава такава възможност – да се кандидатства, да се участва за
привличане на средства за ремонтиране на тази общинска база. Кмета на общината
вчера изрази готовност да проведе необходимите разговори с настоятелството и да
предприеме мерки за ремонтиране на читалището. Ще вметна, че преди известно време,

пак по същия повод, г-жа Цоновска пое ангажимент за асфалтиране на едни улици в
Ставерци, но до този момент нищо не се случва. Да не стане така и с читалищата и да
си останем в сферата на добрите пожелания. Това ми е забележката. Призовавам Ви да
насочите цялата енергия към Норвежкото дарение, защото освен читалищата, там се
отваря уникалната възможност за цялостна подмяна на уличното осветление в
общината, във всички населени места, с авангардната технология – лед осветление.
П. Цоновска: Ясно е, че става въпрос за читалището в Ставерци. Не съм
съгласна с едни Ваши констатации, че насочваме усилията си към определени
читалища. Това е тотално невярно. Направихме проекти на всички читалища, по Ваше
настояване проекта на читалището в Ставерци беше отделен. Условията на програмата
бяха съвсем включваха ранкингова система за минимален брой жители, което не
позволи класирането на подготвените проекти. Поради тази причина успяха само
Долна Митрополия и Тръстеник. Приемам другите забележки, но за твърденията, че
делим населените места, моля да се извините. Нямаме абсолютно никакви подобни
намерения и не сме го правили никога. Спазва се рамката на определената програма.
Относно улиците – сега отиват да правят улици в Ставерци, но се забравя, че
изчистването на дерето беше по-важно. Не може да се направи всичко наведнъж, но
много моля да оцените усилията, които се полагат и нещата, които са направени. Вие
сте прав, има цял отдел, който работи по проекти. Имате ли представа какъв труд се
извършва, за да се случат тези проекти? Мен ме оставете, но покажете ми в околията
друга толкова натоварена администрация и спечелени толкова проекти, освен община
Плевен.
Р. Илиевски: Мисля, че не трябва толкова лично да се приемат нещата и не съм
засегнал администрацията. Дадох съответната адекватна оценка на свършената работа.
Ще направя две сравнения. Първо – правейки баланс на парите, дошли по европроекти,
къде и колко на глава от населението, картината ще бъде различна. Спирам дотук.
Второ – казвате ми да покажа община, която е спечелила повече проекти. Една от наймалките общини в Плевенска област – община Искър. Идете вижте колко проекти е
спечелила и как се асфалтира тотално, сменена водопроводна мрежа и т.н.
П. Цоновска: Община Искър има 4 населени места. Община Долна Митрополия
има 16, г-н Илиевски. Парите за улиците са едни и същи. Моля, не спекулирайте. Едно
е да асфалтираш 4 населени места, друго е – 16, нали така? Освен това, ние сме
спечелили и пътищата по ДФ „Земеделие“. Когато трябва да се съглася с вас, се
съгласявам, но не разрешавам да се подценява труда, който сме положили и в края на
мандата да се преиначават нещата. Защо го правите? Нужно ли е непрекъснато да има
конфронтации? Не може ли когато се постигне нещо, просто да кажете – браво за
положителния резултат и за положените усилия. Винаги съм била откровена и честна с
Вас и съм благодарила на Общински съвет за взети решения.
Ал. Печеняков: Предлагам да се прекратят дебатите.
Ал. Иванов: Ние искаме да благодарим на администрацията.
П. Цоновска: Благодаря!
П. Петров: Има предложение за прекратяване на дебатите.
Дебатите са прекратени.
П. Петров: Който е съгласен да приемем информация за проекти на община
Долна Митрополия по европейски, национални и регионални програми за периода
2015-2019 год., моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 747
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Долна
Митрополия:
Приема информация за проекти на Община Долна Митрополия по европейски,
национални и регионални програми за периода 2015 - 2019 год.
По т. 7 Предложение за предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК за
обособена територия Плевен на ВиК системите и съоръженията, изградени при
строителството на обект: „Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна
Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ“, част от проект „Интегриран
воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК
проекти“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Докл.: П. Цоновска –
Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК за обособена територия Плевен
на ВиК системите и съоръженията, изградени при строителството на обект:
„Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия (етап І) и довеждащ
колектор към ПСОВ“, част от проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 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 Блажев, Иван
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър
Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мирослав Траянов не участва в гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 748
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с § 9, ал. 10 от ПРЗ на
Закона за водите, Общински съвет - Долна Митрополия:
1.
Дава съгласие Община Долна Митрополия да предостави за управление
ВиК системите и съоръженията, изградени при строителството на обект:
„Водопроводна и канализационна мрежи на гр.Долна Митрополия (етап I) и довеждащ
колектор към ПСОВ” част от проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16M1OP002 -1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по оперативна

програма „Околна среда 2014–2020 г.“ на Асоциация по ВиК за обособена територия
Плевен
2.
Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
законови действия по предаване управлението на ВиК активите, посочени в т.1 на
настоящото решение на Асоциацията по ВиК за обособена територия Плевен.
По т. 8 Предложение за издаване запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане по договор №15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. сключен между
Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“ за финансиране на проект:
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията
към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“ Докл.: П. Цоновска – Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“
– Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор №15/07/2/0/00687
от 04.07.2018 г. сключен между Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“ за
финансиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински
улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 749
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на ДБФП № 15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г.,
сключен между Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие” за финансиране на
проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и
съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни

услуги и обновяване на селата в селските райони“, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер до 923 331,05 лв. (деветстотин двадесет и три хиляди триста
тридесет и един лева и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г., сключен между Община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие” за финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна
Митрополия, община Долна Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от ПРСР 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по ДБФП № 15/07/2/0/00687 от
04.07.2018 г., сключен между Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие” за
финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински
улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
По т. 9 Предложение за издаване запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане на ДДС по ДБФП №15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. сключен между
Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“ за финансиране на проект:
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията
към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“ Докл.: П. Цоновска – Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“
– Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по ДБФП
№15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. сключен между Община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие“ за финансиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна
Митрополия, община Долна Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от ПРСР 2014-2020 г.“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван

Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 750
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 189 381,96 лв. (сто осемдесет и девет хиляди триста осемдесет
и един лева и деветдесет и шест стотинки) за обезпечаване на искането за авансово
плащане на ДДС по ДБФП № 15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г., сключен между Община
Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“ за финансиране на проект: „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр.
Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони”от ПРСР 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да подготви необходимите
документи за подаване на искане за авансово плащане на ДДС по ДБФП №
15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г., сключен между Община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие“ за финансиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна
Митрополия, община Долна Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони”от ПРСР 2014-2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
По т. 10 Предложение за издаване запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане на ДДС по ДБФП №15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. сключен между
Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“ за финансиране на проект:
„Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна Митрополия /ІІІ-118/ Долна
Митрополия-Горна Митрополия /PVN1047/ и PVN 2043/ІІІ-118 Подем – Долна
Митрополия/Победа-Тръстеник/ ІІІ – 3004/ на територията на община Долна
Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“ Докл.: П.
Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“
– Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по ДБФП
№15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. сключен между Община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие“ за финансиране на проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN

1045 с. Горна Митрополия /ІІІ-118/ Долна Митрополия-Горна Митрополия /PVN1047/ и
PVN 2043/ІІІ-118 Подем – Долна Митрополия/Победа-Тръстеник/ ІІІ – 3004/ на
територията на община Долна Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от ПРСР 2014-2020 г.“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 751
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер до 575 725,19 лв. (петстотин седемдесет и пет хиляди
седемстотин двадесет и пет лева и деветнадесет стотинки) за обезпечаване на искането
за авансово плащане на ДДС по ДБФП № 15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г., сключен
между Община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие” за финансиране на проект:
„Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна
Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна
Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна
Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да подготви необходимите
документи за подаване на искане за авансово плащане на ДДС по ДБФП №
15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г., сключен между Община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие” за финансиране на проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN
1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и
PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на
територията на община Долна Митрополия“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от ПРСР 2014-2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
По т. 11 Предложение за изработване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за подземно съоръжение за задържане и инфилтрация на дъждовни
води в част от поземлени имоти с идентификатори 57025.46.221, 57025.46.29 и
57025.46.31 по КККР на землище с. Подем. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за подземно съоръжение за задържане и инфилтрация на дъждовни води в част от
поземлени имоти с идентификатори 57025.46.221, 57025.46.29 и 57025.46.31 по КККР
на землище с. Подем, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 752
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с на чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията, Общински Съвет - Долна Митрополия:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план –
парцеларен план за изграждане на подземно съоръжение включващо нова отводнителна
канавка, довеждаща канализация, събирателна РШ и задържателен резервоар в част от
поземлени имоти с идентификатори 57025.46.221, 57025.46.29 и 57025.46.31 по КККР
на землище село Подем, област Плевен, към обект „Възстановяване ул.Вит, село Подем
и изграждане на система за предпазване от дъждовните води“.
2. Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за устройство на
територията, въз основа на което ще се разработи Подробния устройствен план –
парцеларен план, с цел определяне точното местоположение на площадките за
изграждане на съоръжението, сервитутите, трасето на канализационното отклонение и
ревизионната шахта.
По т. 12 Предложение за изработване на проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за електропроводно отклонение за присъединяване към
електропроводната мрежа на поземлен имот с идентификатор 67012.222.26, м. „Долна
лъка“, землище с. Славовица. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за електропроводно отклонение за присъединяване към електропроводната мрежа
на поземлен имот с идентификатор 67012.222.26, м. „Долна лъка“, землище с.
Славовица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван

Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър
Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 753
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с на чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията и чл.25, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи, Общински Съвет - Долна Митрополия:
1. Дава предварително съгласие на „ЕА 04“ ЕООД, ЕИК 203620346, с адрес град
Плевен, ул. „Екзарх Йосиф“ № 11, ап.10, представлявано от Марияна Георгиева
Стоянова-управител за преминаване на ел.кабелно трасе, като линеен обект на
техническата инфраструктура през имоти общинска собственост, описани в
приложения регистър на засегнатите имоти, неразделна част от настоящето решение.
Предварителното съгласие важи за срок от 5 /пет/ години.
2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план –
парцеларен план за електропроводно отклонение за присъединяване към
електропроводната мрежа на поземлен имот с идентификатор 67012.222.26, м. „Долна
лъка“, землище село Славовица, община Долна Митрополия
3. Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за устройство на
територията, въз основа на което ще се разработи Подробния устройствен план –
парцеларен план, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на линейни
обекти на техническата инфраструктура.
По т. 13 Предложение за промяна предназначението на поземлен имот в с.
Ореховица. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за промяна предназначението на поземлен имот в с. Ореховица, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър
Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 754

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 62а, ал.4 от ЗУТ,
Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Допуска промяна предназначението на новосъздадените от ПИ №625 по
плана на с.Ореховица урегулирани поземлени имоти УПИ І – 1157 и УПИ ІІ-1157,
кв.165 по плана на с.Ореховица съгласно предвижданията на проекта за ПУП-ПРЗ,
а именно: от „За озеленяване“ в „За детска площадка, спорт и озеленяване“;
2. Упълномощава Кмета на общината да извърши процедурите по създаване и
одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ І – 1157 и УПИ ІІ-1157, кв.165 по плана на
с.Ореховица в съответствие с разпоредбите на ЗУТ .
По т. 14 Предложение за промяна предназначението на урегулиран поземлен
имот в гр. Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот в гр. 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 Блажев, Иван
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър
Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 755
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 62а, ал.4 от ЗУТ
предлагам:Общински съвет – Долна Митрополия:
3. Допуска промяна предназначението на новосъздадените от УПИ XІІ, кв. 44
по плана на гр.Долна Митрополия урегулирани поземлени имоти съгласно
предвижданията на проекта за ПУП-ПРЗ както следва:
- УПИ XІІ, кв. 44 - от „За озеленяване“ в „За детска площадка, спорт и
озеленяване“;
- УПИ XІІІ-1043 - от „За озеленяване“ в „За техническа инфраструктура“;
4. Упълномощава Кмета на общината да извърши процедурите по създаване и
одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XІІ и УПИ XІІІ-1043, кв.44 по плана на гр. Долна
Митрополия в съответствие с разпоредбите на ЗУТ .
По т. 15 Докладна записка за внесено инвестиционно предложение от
„Синерфлекс“ ООД за изграждане на енергиен обект – фотоволтаична централа. Докл.:
П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Постъпи официално инвестиционно предложение от
„Синерфлекс“ ООД за изграждане на енергиен обект. Вие решавате, няма какво да
добавя.

Ал. Печеняков: Подкрепям решението.
П. Петров: Смятам, че това решение по категоричен начин защитава интересите
на общината. Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да приемем
инвестиционното предложение от „Синерфлекс“ ООД за изграждане на енергиен обект
– фотоволтаична централа, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър
Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 756
На основание чл.21, ал.1, т.23, предл. първо от ЗМСМА, Общински съвет - Долна
Митрополия:
1. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да проведе преговори със
„Синерфлекс“ ООД за продажба на акциите, собственост на община Долна
Митрополия в „БГ Енерджи ДМ“ АД, след което да внесе информация в Общински
съвет за вземане на съответните решения съгласно нормативната уредба ;
2. Във връзка със свое Решение 636/20.12.2018 г. Общински съвет – Долна
Митрополия не дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на енергиен
обект върху поземлени имоти – общинска собственост с идентификатори 67012.226.8;
67012.222.23; 67012.220.81 и 67012.220.80 по КК и КР на с.Славовица, община Долна
Митрополия.
Р. Илиевски: Ще помоля на следващото заседание на Общински съвет да бъде
внесена информация относно транспортното обслужване на населението в общината.
Напоследък чувам за променени схеми, оплаквания на граждани за високи цени на
билети и т.н.
П. Петров: Добре, благодаря.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Димитрова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

