ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 27.05.2016 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. Допълнително Ви бяха изпратени по имейлите три
предложения:
- Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на
община Долна Митрополия“ на лицето Петър Георгиев Банов
- Предложение за подкрепа и присъединяване към инициативата „Зони,
свободни от ТПТИ“.
- Предложение за отпускане на персонална пенсия
Предлагам да бъдат както следва т. 16, т.17 и т.18 от Дневния ред. 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. Предложение за приемане на Програма за развитие на туризма в
Община Долна Митрополия 2016-2020 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за осигуряване на средства за закупуване на
народни носии на Певческа формация към Клуб на пенсионера гр. Долна
Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за предоставяне на средства на Представителен
ансамбъл за изворен фолклор „Гайдуница“ с. Подем
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за финансиране на археологически разкопки на
пътна станция с кастел „Ад Путеа“ край с. Рибен, община Долна
Митрополия 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

5. Предложение за актуализация плана на капиталовите разходи на
община Долна Митрополия за 2016 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Докладна записка за дейността на „БГ Енерджи ДМ“ АД – гр.
Долна Митрополия за 2015 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за удължаване срок на Договор за наем на част от
имот – публична общинска собственост (терен №2), разположен в УПИ
ХІІ, кв. 19 по плана на гр. Тръстеник
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за обявяване на имот - публична общинска
собственост в имот - частна общинска собственост
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за продажба на недвижим имот в с. Ставерци
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за отдаване под наем на част от поземлен имот –
публична общинска собственост по КВС за землището на с. Рибен
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост в с. Славовица
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост в с. Крушовене
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост в гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14. Предложение за предоставяне на земя от Общински поземлен
фонд в землището на гр.Тръстеник, във връзка с изпълнение на съдебно
решение за признато право на собственост
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

15. Предложение за предоставяне на земя от Общински поземлен
фонд в землището на гр.Тръстеник, във връзка с изпълнение на съдебно
решение за признато право на собственост
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
16. Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин
на община Долна Митрополия“ на лицето Петър Георгиев Банов
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
17. Предложение за подкрепа и присъединяване към инициативата
„Зони, свободни от ТПТИ“
Докл.: Ив. Герашки – общински съветник
18. Предложение за отпускане на персонална пенсия
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
По т. 1 Предложение за приемане на Програма за развитие на
туризма в Община Долна Митрополия 2016-2020 г. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Отворен документ. Винаги може да се допълни. Няма
какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Програма за развитие на туризма в Община Долна Митрополия 2016-2020
г., 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 № 138
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 11 от Закона за
туризма, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Програма за развитие на туризма в община Долна
Митрополия 2016-2020 година.
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 № 139
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. 2 Предложение за осигуряване на средства за закупуване на
народни носии на Певческа формация към Клуб на пенсионера гр. Долна
Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: За пръв път се искат средства за Клуб на пенсионера
Долна Митрополия. Смятам , че е редно да им предоставим, тъй като става
дума за закупуване на носии на певческата група.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за осигуряване на средства за закупуване на народни носии
на Певческа формация към Клуб на пенсионера гр. Долна Митрополия,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, 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, Георги Гинчев и Иван Русанов отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 140
На основание чл. 17, ал.1, т.5 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Долна
Митрополия:

1. Определя средства за подпомагане дейността на Певческа
формация към Клуб на пенсионера гр. Долна Митрополия в размер на 1
500 (хиляда и петстотин) лв. за закупуване на народни носии.
2. Със средствата по т. 1 да бъде увеличен плана на местната дейност
525 „Клуб на пенсионера“, §10-15 – Материали и съответно бъде намалена
местна дейност „Резерв“, § 97-00 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи със същата сума.
Влизат общинските съветници Георги Гинчев и Иван Русанов.
По т. 3 Предложение за предоставяне на средства на Представителен
ансамбъл за изворен фолклор „Гайдуница“ с. Подем. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Чест е за мен, а предполагам и за Вас, че този
ансамбъл е на наша територия. Може би е единствен в страната, който има
такива автентични обичаи. Чест прави и на хората, които участват в него,
тъй като всичко е на доброволни начала. Знаете, че сме ги подпомагали
неколкократно с наши средства. Подсигурихме им пътуването до
Република Полша. Оттам се върнаха с награда „Сребърна брадва“.
Титулуван ансамбъл от всички етнолози в страната, които се занимават с
фолклор. Целта на средствата е да се подновят оригиналните носии, с
които участват в мероприятия.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за предоставяне на средства на Представителен
ансамбъл за изворен фолклор „Гайдуница“ с. Подем, 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 № 141
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.4
от Закона за публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия, да предостави
средства за закупуване на 20 броя ризи и изплащане на възнаграждения на
хореограф и корепетитор на Представителен ансамбъл за изворен фолклор
„Гайдуница“ с. Подем в размер на 3600 лв.
2. Със средствата по т. 1 да бъде увеличен бюджета на
второстепенният разпоредител с бюджет кметство Подем в държавна
дейност дофинансирана с местни приходи 738 „ Читалища“, § 45-00Субсидии за организации с нестопанска цел и съответно бъде намален
плана на първостепенният разпоредител с бюджет Долна Митрополия в
местна дейност 998 „ Резерв“, § 97-00 - Резерв за непредвидени и
неотложни разходи .
По т. 4 Предложение за финансиране на археологически разкопки на
пътна станция с кастел „Ад Путеа“ край с. Рибен, община Долна
Митрополия 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Четвърта година продължават разкопките край с.
Рибен. Коментирахме го доста подробно вчера на комисиите. Няма какво
да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за финансиране на археологически разкопки на пътна
станция с кастел „Ад Путеа“ край с. Рибен, община Долна Митрополия
2016 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Славей Първанов,
Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Александър Печеняков, Иван Герашки, Мартин
Аспарухов, Радослав Илиевски, Светла Телефонска
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 142
На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 4 от ЗКН,
обнародван в Държавен вестник бр. 54 от 2011 г., Общински съвет Долна
Митрополия
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия, в качеството си на
Възложител, да финансира със сумата от 27 457 лв. археологически
разкопки на обект „Пътна станция с кастел Ад Путеа”, съгласно изготвена
План- сметка.
2. Сумата по т. 1 да бъде разпределена със заповед на Кмета на
Общината по съответните дейности и разходни параграфи по бюджета на
община Долна Митрополия.
По т. 5 Предложение за актуализация плана на капиталовите разходи
на община Долна Митрополия за 2016 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за актуализация плана на капиталовите разходи
на община Долна Митрополия за 2016 г., 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 № 143
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 13800лв., 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.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
капиталови разходи на общината.
Общинският съветник Александър Печеняков излиза от залата.
По т. 6 Докладна записка за дейността на „БГ Енерджи ДМ“ АД – гр.
Долна Митрополия за 2015 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Също коментирахме подробно на комисиите. Няма
какво да допълня.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
докладна записка за дейността на „БГ Енерджи ДМ“ АД – гр. Долна
Митрополия за 2015 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати
Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Мирослав Траянов
Александър Иванов отсъства от заседанието.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 144

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:
Приема Докладна записка за дейността на „БГ ЕНЕРДЖИ ДМ“ АД –
гр. Долна Митрополия за 2015 г.
По т. 7 Предложение за удължаване срок на Договор за наем на част
от имот – публична общинска собственост (терен №2), разположен в УПИ
ХІІ, кв. 19 по плана на гр. Тръстеник. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за удължаване срок на Договор за наем на част от имот –
публична общинска собственост (терен №2), разположен в УПИ ХІІ, кв. 19
по плана на гр. Тръстеник, моля да гласува:
Гласували 19 съветника
“ЗА” – 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.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 145
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.14 ал.7 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, чл.15а и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във
връзка с чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се удължи срока на Договор за наем № 658 от
01.12.2010 год., сключен между Община Долна Митрополия и ЕТ “КрисиАлбена Петрова“-гр.Тръстеник до приключване на процедурата,
/сключване на договор /, с предмет: Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/
години, чрез публично оповестен конкурс, Терен № 2-публична общинска
собственост, с площ 10 кв.м., представляващ: част от УПИ XII кв.190 по
плана на гр.Тръстеник, /АОС №3764/13.06.2008 година/ за разполагане на

преместваем обект /павилион/, съгласно одобрена схема от Главния
архитект на Община Долна Митрополия.
Общинските съветници Александър Печеняков и Александър Иванов
влизат в залата.
По т. 8 Предложение за обявяване на имот - публична общинска
собственост в имот - частна общинска собственост. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за обявяване на имот - публична общинска собственост в
имот - частна общинска собственост, моля да гласува:
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 № 146
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/, чл. 5 ал. 2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет Долна Митрополия:
1.Обявява за частна общинска собственост ПИ № 000358 с площ
4.319 дка, начин на трайно ползване – яма по КВС на гр. Тръстеник, област
Плевен /АОС № 8135/18.03.2014 година/.
2. За имота да се състави акт за частна общинска собственост.
Новото обстоятелство да се отбележи в новия и стария акт и в регистрите
за общинска собственост (чл. 60, ал. 1 от ЗОС).
По т. 9 Предложение за продажба на недвижим имот в с. Ставерци.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на недвижим имот в с. Ставерци, моля да
гласува:
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 № 147
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 42, ал.1 от Наредба за реда, за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и чл. 3,
ал. 1, т.1 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични
търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и
разпореждане с общинско имущество (НРУППТПОКОНРОИ), Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с
тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ:
ПИ № 000426 /ведно с подобренията/ с площ 1,161 дка, начин на трайно
ползване „водостопанско съоръжение“, в местността „Дигата“ по КВС за
землището на с.Ставерци, област Плевен /АОС № 7874 от 21.08.2013
година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на общо 3 150,00 лв. /три хиляди сто и петдесет лева/, сума
необлагаема с ДДС по смисъла на ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия участник.
По т. 10 Предложение за отдаване под наем на част от поземлен
имот – публична общинска собственост по КВС за землището на с. Рибен.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от поземлен имот – публична
общинска собственост по КВС за землището на с. Рибен, моля да гласува:
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 № 148
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2
от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.50а от Закона за
физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ и чл.77 от Правилника за
прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта /ППЗФВС/,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Включва в списъка на спортните обекти и съоръжения – общинска
собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем, имот – публична
общинска собственост, представляващ: ПИ № 000128 с площ 20.968 дка,
НТП „Колодрум“ в местността „ОТВЪДЕ“ по КВС за землището на с.
Рибен, Община Долна Митрополия.
2. Дава съгласие да се отдаде под наем съществуващата колописта,
представляваща част от описания в т.1 имот, с площ 10.000 дка.
3. Отдаването под наем да се извърши пряко, за срок от 10 години при
спазване изискванията на ЗФВС, ППЗФВС и Наредбата за реда за
управление и разпореждане с общински спортни имоти.
4. Договорът за наем да се сключи при наемна цена, определена от
независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по
Закона за независимите оценители /чл.77, ал.4 от ППЗФВС/.
5. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички правни и
фактически действия, произтичащи от взетото решение и съобразно
законовите норми.
6. Допълва Раздел II, буква “А“ /Имоти, които Община Долна
Митрополия има предостави под наем/ от Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година, със
следния имот:

6.1. Недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ: ПИ №000128 с площ 20.968 дка, НТП „Колодрум“ в
местността „ОТВЪДЕ“ по КВС за землището на с.Рибен, Община Долна
Митрополия.
По т. 11 Предложение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост в с. Славовица. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост в с. Славовица, моля да гласува:
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 № 149
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 14 , ал. 7, от Закона за общинската
собственост (ЗОС) и чл. 15, ал. 1 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 10 (десет)
години, чрез публичен търг с тайно наддаване, част от имот – публична
общинска собственост, представляваща: част от покривно и подпокривно
пространство с площ 16 кв.м., (източната част на Административната
сграда- Кметство), находяща се в УПИ I, кв.22 по плана на с.Славовица,
област Плевен.(АОС № 160/30.10.1998 година)
2. Определя начална тръжна цена на месечна наемна вноска за
описания в т.1 имот – 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС, сума
облагаема съгласно изискванията на чл.45 от Закона за добавената
стойност (ЗДДС).
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на описания в т.1 част от имот - публична

общинска собственост и да сключи договор за наем със спечелилия
участник.
По т. 12 Предложение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост в с. Крушовене. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост в с. Крушовене, моля да гласува:
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 № 150
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, чл. 15, ал.1 и ал. 3 от Наредба за реда, за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и чл. 3,
ал. 1, т.1 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични
търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и
разпореждане с общинско имущество /НРУППТПОКОНРОИ/, Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 5 /пет/
години, чрез публичен търг с тайно наддаване, част от имот – публична
общинска собственост, представляваща: помещение за офис с площ 16,80
кв.м., находящо се в Административна сграда – Кметство и Читалище,
разположени в имот с кад.№ 318, кв. 119а по плана на с.Крушовене, област
Плевен /АОС № 286/21.12.2000 година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ за описаната в т.1
общинска площ – 29,40 лв. /двадесет и девет лева и четиридесет
стотинки/ без ДДС сума облагаема, съгласно изискванията на чл.45 от
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за наем със спечелилия участник.
По т. 13 Предложение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост в гр. Долна Митрополия. Вносител: Кмет
на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост в гр. Долна Митрополия, моля да гласува:
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 № 151
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, чл. 15, ал.1 и ал. 3 от Наредба за реда, за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и чл. 3,
ал. 1, т.1 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични
търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и
разпореждане с общинско имущество /НРУППТПОКОНРОИ/, Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, за срок от 5 /пет/
години, чрез публично оповестен конкурс, 2 (два) бр. помещения, с площ
8.10 кв.м. и 5.70 кв.м., представляващи част от Общински център за услуги
и информация, разположен в сутерена на масивна триетажна
административно-търговска сграда, находяща се в УПИ ІІ-363, кв. 34 по
плана на гр. Долна Митрополия /АОС № 6609/28.09.2010 година/.
2. Определя начална конкурсна месечна наемна цена за описания в
т.1 имот – 300,00 лв. /Триста лева/, без ДДС или 360,00 лв. /Триста и
шестдесет лева/, с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45 от Закона за
данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

3. Утвърждава критерий за оценка и класиране на конкурсните
предложения, на участниците в конкурса, както следва:
 Размер на предложена наемна цена – 60%;
 Размер на кредитно финансиране на дейността по проекти,
изпълнявани от Община Долна Митрополия – 20%;
 Срок за отпускане на кредити за финансиране на проекти,
изпълнявани от Община Долна Митрополия по Европейски и Национални
програми – 20%.
4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на описаните в т.1 части от имот - публична
общинска собственост и да сключи договор за наем със спечелилия
участник.
По т. 14 Предложение за предоставяне на земя от Общински
поземлен фонд в землището на гр.Тръстеник, във връзка с изпълнение на
съдебно решение за признато право на собственост. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне на земя от Общински поземлен фонд в
землището на гр.Тръстеник, във връзка с изпълнение на съдебно решение
за признато право на собственост, моля да гласува:
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 № 152
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, §
27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи /ДВ, бр.62/2010 г./, и в изпълнение на влязло в сила
съдебно решение № 1771 от 14.12.2015 година по гражданско дело №

5114/2015 година по описа на Районен съд – Плевен, Общински съвет
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се предостави в собственост на Марийка
Николова Мерашка, жител на гр.Тръстеник, земя от Общински поземлен
фонд, представляваща ПИ № 331006 с площ 1,645дка, начин на трайно
ползване „нива“, местност Дворните места по КВС за землището на
гр.Тръстеник, област Плевен, възстановена със съдебно решение № 1771
от 14.12.2015 г. на Районен съд – Плевен.
2. Имотът описан в т.1 да се отпише от актовите и счетоводни книги
на Община Долна Митрополия.
.

По т. 15 Предложение за предоставяне на земя от Общински
поземлен фонд в землището на гр.Тръстеник, във връзка с изпълнение на
съдебно решение за признато право на собственост. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Идентично с предходното предложение. Няма какво
да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне на земя от Общински поземлен фонд в
землището на гр.Тръстеник, във връзка с изпълнение на съдебно решение
за признато право на собственост, моля да гласува:
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 № 153
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, §
27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи /ДВ, бр.62/2010 г./, и в изпълнение на влязло в сила
съдебно решение № 156 от 04.02.2016 година по гражданско дело № 5144

от 2015 година по описа на Районен съд – Плевен, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да се предостави в собственост на Пепа Георгиева
Иванова от с.Телиш, Веселка Георгиева Мачорска от гр.Плевен и Борис
Яньов Кънчев от гр.Плевен – наследници на Яньо Кънчев Еремиев, б.ж. на
гр.Тръстеник, земя от Общински поземлен фонд, представляваща ПИ №
230009 с площ 2,285 дка, начин на трайно ползване „нива“, местност
„Дворните места“ по КВС за землището на гр.Тръстеник, област Плевен,
възстановена със съдебно решение № 156 от 04.02.2016 г. по гражданско
дело № 5144 от 2015 година по описа на Районен съд - Плевен.
2. Имотът описан в т.1 да се отпише от актовите и счетоводни книги
на Община Долна Митрополия.
.

По т. 16 Предложение за удостояване със званието „Почетен
гражданин на община Долна Митрополия“ на лицето Петър Георгиев
Банков. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Смятам, че добре се мотивирахме вчера в комисиите
за внасянето на този документ. Уточнихме какво пише в Наредбата за
символика на общината и защо го предлагаме във вида, в който е. Не
мисля, че е необходимо да доказваме повече качествата на този човек.
Няма какво да добавя.
Сл. Първанов: Всяко сериозно предложение, което се внася,
предизвиква редица въпроси. На много от тях беше отговорено вчера в
комисиите. Един от въпросите беше защо именно Петър Банков е избран за
удостояване със звание, а не някой друг. Нима няма други достойни
кандидати? Какви заслуги има този човек към община Долна Митрополия?
Не е ли това политическа маневра в подкрепа на министър Ненчев? Ако
подходим безпристрастно към въпросите, ще се окаже, че наистина има и
други личности, достойни за това звание. Петър Банков е един от тях, тъй
като е имал нещастието да му се случат редица особени случаи и в същото
време щастието да оцелее, след като е проявил висок професионализъм.
Той не е толкова популярен като някои спортисти, бизнесмени или
политици. Няма генералски пагони, но може да се каже, че той е генерал
във въздуха. Едно селско момче от, което за своето безстрашие е
награждаван от двама президенти и има редица отличия, упоменати в
автобиографията му. Той няма лични заслуги към община Долна
Митрополия. Нима е малко това да носиш Долна Митрополия в сърцето си
и когато пилотираш Ф15 и Ф16 в Авиационните бази на Съединените щати
и те попитат къде си станал пилот, твоят отговор да бъде – завършил съм
във ВНВВУ „Георги Бенковски“ Долна Митрополия? Въпроса за
политическата маневра е несериозен. Може да се каже, че с този акт,
община Долна Митрополия за пореден път показва, че не е безразлична

към съдбата на ВВУ и прави сериозна постъпка за възстановяване на
статута му, защото до голяма степен бъдещето на общината зависи от
бъдещето на ВВУ Долна Митрополия. Като заключение бих казал, че
предложението на г-жа Цоновска е издържано и в нормативно отношение
и заслужава положителен отговор.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за удостояване със званието „Почетен гражданин
на община Долна Митрополия“ на лицето Петър Георгиев Банков, моля да
гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 14, “Против”– 0, “Въздържали се” – 7
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 154
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 и чл. 26 от Наредбата за символиката
на община Долна Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на община Долна
Митрополия“ лицето Петър Георгиев Банков
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия във връзка с т.1
от настоящото решение да впише Петър Георгиев Банков от гр. София, ул.
„Шарл Шампо“ бл. 17, ет. 4, ап. 28 в Почетната книга на община Долна
Митрополия.
По т. 17 Предложение за подкрепа и присъединяване към
инициативата „Зони, свободни от ТПТИ“. Вносител: Ив. Герашки –
общински съветник
П. Петров: Колеги, вчера в комисиите беше изградена работна
група, която да преработи предложението на г-н Герашки. В късният
следобед Ви беше изпратен новият проект за решение по имейлите.
Р. Илиевски: Щях да направя процедура – нека изчете г-н Герашки
предложението си, за да чуят и кметовете на кметства.
П. Петров: Да, това предлагам и аз.
Ив. Герашки изчита коригираното предложение.
Ив. Герашки: Стана ясно, че трябва да излезем от партийните си
догми, за което благодаря на ръководството предварително. Това е за
нашето бъдеще, за екологичното бъдещето на нашите деца, за да растат
здрави и жизнерадостни.
М. Траянов: Добре сте направили анализа, но определено той си
има своята насоченост. Не виждам основни мотиви, с които да ни убедите

да вземем конкретно решение. Определено изказвам мнение – против.
Такива проблеми се решават на национално ниво и от евро депутатите, не
от нас. Общината не прави ратификация на подобни споразумения, ние
можем само да изразим мнение. Ние сме си избрали народни
представители, които ще направят ратификация на това Споразумение.
Р. Илиевски: Вчера бях приятно сюрпризиран от опита на колегата
Герашки да заостри вниманието на Общинският съвет, а оттам и на
обществеността на община Долна Митрополия по надвисналата опасност
над държавата ни и над Европа, като следствие от евентуално бъдещо
подписване на това Споразумение. То ще доведе наистина до гибелни
последствия и за икономиката ни и за качеството на живот в страните
членки на Европейския съюз. Вярно е, че вчера ни беше поднесен един
суров материал, който до известна степен внасяше объркване. Затова
благодаря на отговорното отношение на всички. От всички парламентарни
групи се сформира работна група, която трябваше да прередактира
мотивите на това предложение. Виждам един обзорен материал, който има
своето обяснение, че е такъв, тъй като е малко познато онова, което ни се
предлага в световен мащаб и което ще ни се случи в частен мащаб. Г-н
Герашки не бива да бъде гръмоотвода, който да събира мълниите, че ни
поднася и ни чете някаква лекция. Това аз го смятам като един вчерашен
колективен труд на тази работна група. Нека да има и малко
просветителска дейност, щом се налага и такова нещо. В крайна сметка
нашите заседания на Общински съвет не са „мокър печат“, за да
отпечатват това или онова решение. Тук трябва да става дебата, тук трябва
да се взимат решенията, но след ясното съзнание какво се говори. Това,
което се предлага накрая като решение – да се присъединим към
инициативата „Зони, свободни от ТПТИ“, мисля че заслужава адмирации и
не бива да се прави опит от някои наши колеги да го отхвърлят с лека ръка.
Не си мислете, че това няма да влияе на нас, напротив. Предлагам Ви да се
абстрахираме от емоционални, политически и всякакви други пристрастия
и да вземем една трезва, към гражданите на Европа, позиция. Парламента
си е парламент, но неговата позиция ще стои във въздуха, когато няма
подкрепата и подплатата на населението. Предлагам да подкрепим този
колективен труд в името на децата ни, на внуците ни и в съдбата на
България.
П. Петров: Съгласен съм с това, че трябва да носим отговорност за
това, което правим, за действията и за гласуванията си. В крайна сметка
ние – 21 човека, представляваме населението на цяла една община. В този
аспект подкрепям думите на г-н Илиевски, че трябва да превъзмогнем
емоциите си и да говорим в конкретика. За съжаление, аз освен
Декларацията и мнението на г-жа Рединг, друго автентично, като човек,
застанал зад думите си, тук не виждам. Подкрепям напълно инициативата
за ограничаване на ГМО- продуктите, за ограничаване на фракинга, за

запазване правата и т.н., но никъде официално няма показан документ, че
това нещо ще бъде наложено. Говори се за очаквания, намерения и т.н.
Против сме на нещо, което се очаква в бъдеще и не знаем какво ще бъде.
Общинският съвет борави с документи и закони, а не с прочетена
информация в интернет. Решенията, които взимаме ангажират и общината.
Това е сериозен дебат. Аз съм напълно съгласен със защитата на нашите
стопанства, защитата на екологията и нашите продукти, но това трябва да е
едно информирано решение.
М. Траянов: Очаквах вчера на комисията, на която съм председател
да се дебатира този проблем, но уви. Член на тази комисия е г-н Герашки,
който трябваше да внесе яснота по въпроса, но той не дойде. Какъв дебат
да има, като аз научавам от Вас, г-н Илиевски, че е имало работна група?
Как да гласувам като аз не съм убеден в аргументите на това предложение?
Това е отговорното отношение за нас като общински съветници, г-н
Илиевски - да присъстваме на заседанията на постоянните комисии и да се
подготвим и запознаем за редовното заседание когато взимаме решения.
Р. Илиевски: Имам право на реплика, тъй като беше споменато
моето име, без аз да споменавам нечие име. Вчера участвах в работата на
две комисии, които бяха „пълнокръвни“, тоест всички членове
присъстваха. Дебата се проведе. Това е друга тема, това е тема за
организацията на работата на Общинския съвет. Ние в комисиите
разглеждаме всички документи и всяка комисия се изказва по всеки внесен
материал. Това е добре като информационна дейност, но не и като
специализирана дейност. Не виждам никъде досега комисия да излезе с
решение по този или онзи въпрос и да се каже тук – точката се подкрепя от
толкова и толкова гласа от конкретната комисия. На комисиите не се водят
стенограми. Тук на заседанието се води стенограма, води се запис, което е
много добре организирано, но в комисиите това го няма. Основните дебати
текат точно в постоянните комисии. Това, г-н Председателю, е пробойната
в нашата организация.
П. Петров: Благодаря за забележката, г-н Илиевски, но не мисля, че
е правилна. Във всяка комисия има протоколчик и председател. Протокола,
който се води в комисията се подписва от тях, а не от мен. Аз не се
намесвам в работата на комисиите. Това е организационен въпрос на
самите комисии.
Ю. Ненчев: Предлагам да се прекратят дебатите.
Ив. Герашки: Искам само да уточня, че никъде в предложението за
решение, което се изготви от работната група, не се споменава
ратификация. Предложението е за подкрепа и присъединение към
инициативата „ Зони, свободни от ТПТИ“.
П. Петров: Има постъпило предложение за прекратяване на
дебатите. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0

Дебатите са прекратени.
П. Петров: Гласуваме основното предложение за подкрепа и
присъединяване към инициативата „Зони, свободни от ТПТИ“. Който е
съгласен, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 9, “Против”– 7, “Въздържали се” – 4
Предложението не се приема.
По т. 18 Предложение за отпускане на персонална пенсия. Вносител:
Председател на ОбС
П. Петров: Постъпило е заявление в деловодството на Общински
съвет за отпускане на персонална пенсия на Димитрина Кирилова
Крумова, чийто баща е починал. Има ли становища, въпроси? Няма. Който
е съгласен да се внесе предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 14, “Против”– 0, “Въздържали се” – 7
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 155
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 4,
т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет
Долна Митрополия:
Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл.
92 от КСО на Димитрина Кирилова Крумова – наследник на Кирил
Маринов Крумов, починал на 02.05.2016 г.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

