ПРОТОКОЛ
№ 17
Днес, 31.08.2016 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 16 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа. Предварително Ви е раздаден проекта за
дневен ред. Има постъпило едно допълнително предложение и предлагам
то да бъде последна -22 точка от дневния ред.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува:
Гласували 16 съветника: “За” – 16, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за определяне на представител на Общински съвет –
Долна Митрополия в общински съвет за намаляване риска от бедствия.
Докл.: П.Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за приемане на Наредба за условията и редът за
записване, отписване и преместване в общинските детски градини на
територията на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за приемане на информация за състоянието на
мрежата от училища и детски градини на територията на община Долна
Митрополия за учебната 2015/2016 год.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за приемане на информация за изпълнението на
бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на община Долна
Митрополия за периода 01.01.2016 год. до 30.06.2016 год. по пълна
бюджетна класификация.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. 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 30.06.2016 год.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за приемане на Проектобюджета в частта за местни
дейности за 2017 год. и актуализираните бюджетни прогнози за 2018 и
2019 год. на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за актуализиране бюджета на Общината.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за осигуряване на финансова подкрепа на
национални състезателки по бойни изкуства, жители на Община Долна
Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за осигуряване на допълнителни средства за
еднократни парични помощи на лица с тежък здравословен и/или социален
статус.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 год.
на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински
полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяне на цена за
ползване.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за отдаване под наем на ПИ № 026042, находящ се
в землището на с. Подем, чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за изработване на Подробни устройствени планове
– План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти в землищата на с.
Байкал, с. Божурица и с. Ореховица.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за изработване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в
землището на гр. Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

14. Предложение за учредяване възмездно право на ползване върху
земеделска земя от Общински поземлен фонд в землището по КВС на с.
Славовица.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15. Предложение за продажба на недвижим имот в с. Биволаре,
област Плевен.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
16. Предложение за продажба на ПИ № 300131 по КВС на с.
Комарево, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
(ЗОС).
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
17. Предложение за кандидатстване на читалищните настоятелства за
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
18. Предложение за промяна на договорите за безвъзмездно
управление на читалищните сгради на територията на Общината,
сключени между Община Долна Митрополия и Читалищните
настоятелства.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
19. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия
за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа
на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
20. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия
за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на

съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и
гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия.“
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
21. Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия за
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция на общински пътища №
PVN 1020 с. Славовица /II - 11/ Гиген – Искър – Граница общ. (Гулянци –
Долна Митрополия) – Славовица - /III – 3004/; № 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“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
22. Предложение за разрешение за формиране на паралелка с помалко от 10 ученици в ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене.
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 16 съветника: “За” – 16, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 192
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 определяне на представител на Общински
съвет –Долна Митрополия в общински съвет за намаляване риска от
бедствия. Вносител: Председател на ОбС.

П. Петров: Уважаеми колеги, след промени в закона се налага
създаването на Общински съвет за намаляване риска от бедствия и
включването на представител от Общински съвет – Долна Митрополия.
Моето предложение, с оглед на професионалната биография и
експертизата, която притежава, е този представител да бъде г-н Мирослав
Траянов. Предложението е пред Вас.
Имате ли други предложения, становища? Няма! Който е съгласен да
приемем предложението за определяне на представител на Общински
съвет –Долна Митрополия в общински съвет за намаляване риска от
бедствия, моля да гласува:
Гласували 16 съветника: “За” – 16, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 193
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 65а, ал. 1 и ал. 2 от
ЗЗБ,Общински съвет Долна Митрополия:
Определя член на Общински съвет за намаляване риска от бедствия –
Мирослав Стоилков Траянов – общински съветник.
Влиза общинският съветник Николай Желев.
По т. 2. Предложение за приемане на Наредба за условията и редът
за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на
територията на община Долна Митрополия. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Наредбата е пред Вас. Качена е за обсъждане в
законоустановените срокове. Задължени сме да приведем наредбата към
по-високите нормативни актове. Нямам, какво друго да добавя.
П. Петров: Колеги, имате ли въпроси или становища! Няма! Който е
съгласен да приемем Наредбата за условията и редът за записване,
отписване и преместване в общинските детски градини на територията на
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 194
На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 от ЗНА и във връзка с чл. 59, ал.1 от Закона
за предучилищно и училищно образование,Общински съвет Долна
Митрополия:

1. Приема Наредба за условията и редът на записване, отписване и
преместване в общинските детски градини на територията на община
Долна Митрополия.
По т. 3. Предложение за приемане на информация за състоянието на
мрежата от училища и детски градини на територията на община Долна
Митрополия за учебната 2015/2016 год. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Регулярна информация, свързана с предната точка.
Това е състоянието на детските градини и училищата. Децата намаляват,
но докато имаме възможност ще се опитаме да ги задържаме.
П. Петров: Колеги, имате думата за становища! Няма! Който е
съгласен да приемем информацията за състоянието на мрежата от училища
и детски градини на територията на община Долна Митрополия за
учебната 2015/2016 год., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка
Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 195
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Долна Митрополия:
Приема Информация за състоянието на мрежата от училища и детски
градини на територията на община Долна Митрополия за учебната
2014/2015 г.
По т. 4. Предложение за приемане на информация за изпълнението
на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на община
Долна Митрополия за периода 01.01.2016 год. до 30.06.2016 год. по пълна
бюджетна класификация. Вносител: Кмета на общината.
П. Цоновска: Този отчет и следващите след него няколко подобни
справки се регулярни отчети, които според закона трябва да внасяме към
изпълнението на бюджета към 30 юни. Подробно е обяснено в процентно
съотношение, подробни справки. Нямам какво друго да добавя.

П. Петров: Колеги имате думата. Становища? Няма! Който е
съгласен да приемем информацията за изпълнението на бюджета и
сметките за средствата от Европейския съюз на община Долна
Митрополия за периода 01.01.2016 год. до 30.06.2016 год. по пълна
бюджетна класификация, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка
Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 196
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 2
от Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията
и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Долна Митрополия, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Приема информация за изпълнението на бюджета на община
Долна Митрополия към 30.06.2016 год. по прихода и разхода по
параграфи, функции и дейности, както следва:
1.1. По прихода – приема информация за изпълнението на
бюджета към 30.06.2016 г., разпределени по параграфи, съгласно
Приложения № 1, 2, 3.
1.2. По разхода – приема информация за изпълнението на бюджета
към 30.06.2016 г., разпределени по второстепенни разпоредители,
параграфи, функции и дейности, съгласно Приложение № 4, 5, 6, 7, 8 и 10.
2. Приема информация за изпълнението на сметките за средствата от
Европейския съюз на община Долна Митрополия към 30.06.2016 г.,
съгласно Приложения № 11, 12, 13, 14.
3. Приема информация за изпълнението на плана за капиталовите
разходи на община Долна Митрополия към 30.06.2016 год., съгласно
Приложение № 9.
По т. 5. 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 30.06.2016 год. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Както вече уточних – на полугодието, разходите на
второстепенните разпоредители към бюджета.
П. Петров: Колеги имате думате. Въпроси или становища? Няма!
Който е съгласен да приемем информацията за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на Община Долна
Митрополия, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители към 30.06.2016 год., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка
Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 197
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 тригодишната бюджетна прогноза за местни 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 към 30.06.2016г., съгласно
Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3.
По т. 6. Предложение за приемане на проектобюджета в частта за
местни дейности за 2017 год. и актуализираните бюджетни прогнози за
2018 и 2019 год. на община Долна Митрополия. Вносител: Кмета на
Общината.
П. Цоновска: Както разговаряхме и на комисиите, това са т. нар.
макетни прогнози, които вървят от много години. В случая са за 2017, 2018
и 2019 год. и сме задължени да внасяме такива макетни прогнози. Нямам,
какво да добавя.

П. Петров: Колеги, имате ли становища? Няма! Който е съгласен да
приемем проектобюджета в частта за местни дейности за 2017 год. и
актуализираните бюджетни прогнози за 2018 и 2019 год. на община Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка
Иванковска отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 198
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от
Закона за публичните финанси, чл. 27, ал. 2 от Наредба за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долна
Митрополия и във връзка с писмо на Министерство на финансите БЮ №
4/08.07.2016г., Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Приема Проектобюджета за 2017г. и актуализираните бюджетни
прогнози за 2018г. и 2019 г. на община Долна Митрополия.
Приложение: Макет на актуализирана бюджетна прогноза за периода
2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности.
Влиза общинският съветник Александър Иванов.
По т. 7. Предложение за актуализиране бюджета на Общината.
Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: 50 000 лева за ремонт на ул. „Христо Ботев“ с. Подем,
като мисля, че достатъчно подробно обясних на комисиите, защо точно в с.
Подем и 7 000 лева за снегоринните гребла на с. Байкал и с. Крушовене.
П. Петров: Колеги имате думата. Становища? Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за актуализиране бюджета на
Общината, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 199
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и преизпълнение на плана на собствените приходи на
община Долна Митрополия, Общинския съвет – Долна Митрополия:
1. Увеличава плана на приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в местна дейност със сумата 57 200 лв., както следва:
1.1. Увеличава плана на приходната част на бюджета в местна
дейност на първостепенния разпоредител с бюджет със сумата 57200лв., в
т.ч :
- § 13-03 –Данък върху превозните средства
57200 лв.
2. Увеличава плана на разходната част на бюджета в местна дейност
на община Долна Митрополия със сумата 57200 лв., както следва:
2.1. Увеличава плана на капиталовите разходи в частта
финансирана със собствени бюджетни на първостепенния разпоредител с
бюджет със сумата 57 200лв., както следва:
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Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
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По т. 8. Предложение за осигуряване на финансова подкрепа на
национални състезателки по бойни изкуства, жители на Община Долна
Митрополия. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Постъпило е предложение от клуб „Петромакс“ гр.
Плевен. Не минават по реда на вече гласуваните средства за спорта, тъй
като клуба няма регистрация в нашата община, нотези деца живеят в гр.
Долна Митрополия. Момичетата са две сестри, национални състезателки.
Едното момиче е европейска шампионка и мисля, че е редно да подкрепим
тези деца, за да вземат участие в предстоящото Европейско първенство.
П. Петров: Колеги имате думата за становища. Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за осигуряване на финансова
подкрепа на национални състезателки по бойни изкуства, жители на
Община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 200
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и писмо с вх. № 6206/23.08.2016г. на
Президента на КБИ „Петромакс“ – Плевен, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да бъдат подпомогнати националните състезателки
по бойни изкуства Ивет Иванова Горанова и Габриела Иванова Горанова –
жители на община Долна Митрополия със сумата от 1000 лева.
2. Разхода по т. 1 да бъде за сметка на намаление на плана на
средствата за подпомагане на дейността на спортни дружества,
регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.
Общинският съветник Александър Печеняков излиза от залата.

По т. 9. Предложение за осигуряване на допълнителни средства за
еднократни парични помощи на лица с тежък здравословен и/или социален
статус. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Очаквано, средствата гласувани за това в началото на
годината не стигнаха. За съжаление, народа боледува. Напомням на
всички, че това не е право, а правна възможност. Молбите се разглеждат от
комисия и това не означава, че щом да кажем, човека е социално слаб
задължително трябва да получи такава помощ. Средствата се пренасочват
от парите - 10 000 лева, гласувани за инвитро. Има само едно заявление
подадено, така че имаме възможност да пренасочим тези средства.
П. Петров: Колеги имате ли становища. Няма! Който е съгласен да
приемем предложението за осигуряване на допълнителни средства за
еднократни парични помощи на лица с тежък здравословен и/или социален
статус, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от залата.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 201
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и доклад от Десислава Манова – началник
отдел „Хуманитарни дейности“, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Увеличава плана на еднократните парични помощи на лица с
тежък здравословен и/или социален статус със сумата от 2000 лева.
2. Увеличението по т. 1 да бъде за сметка на намаление на плана на
средствата за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с
репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес в община Долна
Митрополия.
Влиза общинският съветник Александър Печеняков.

По т. 10. Предложение за отдаване под наем за стопанската 20162017 год. на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне
общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяне
на цена за ползване. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Знаете, кога стартира стопанската година, знаете, че
полските пътища вече има законодателно решение да се изплащат, тези
които попадат в големите масиви, където има споразумение. Това е цената,
която сме приели. Вече два пъти върви като плащане, но преди началото на
следващата стопанска година 2016 – 2017 г. трябва да има такова решение.
П. Петров: Колеги имате думата за становища.
Р. Илиевски: Аз няма да повдигам този път въпроса за разораните
незаконосъобразно полски пътища. Това е една друга тема, която
предлагам на вниманието на комисията по земеделие и гори. Аз искам да
попитам – с какво се различава земеделската земя като категория и
качество на разораните полски пътища от останалата земеделска земя,
която се обработва? Защо поставям така въпроса? Защото рентата, която се
дава от арендаторите върху онази земеделска земя е минимум 50,00 лева, а
ние даваме 45,00 лева. Значи, комасирани са двата блока, за всяка част се
дават по 50,00 лева, но тук където е общинският път – 45,00 лева. Аз правя
формално предложение да изравним с рентата.
П. Цоновска: Г-н Илиевски, в случая Вие говорите за един
определен район. Аз не смятам, че наемната цена навсякъде е такава и това
не така действително. Във витския район рентата е под 40,00 лева все още,
а такава цена за каквато говорите има евентуално в землищата на
Тръстеник и Ставерци. Имаме райони с далеч под предлаганата от нас
цена.
Р. Илиевски: Ние все пак търсиме ли приходи в бюджета, от тези
които могат да ги дадат или не търсим?
П. Цоновска: Да търсим и ние го коментирахме това.
Р. Илиевски: Да коментирахме го и сега го казвам открито. Значи
може да търсим приходи от стотици граждани, примерно, както са
пасищата, и да увеличаваме там, а тук за да не засегнем няколко интереса
търсим вратичка. Аз поставям официално въпроса, както искате го
гласувайте, но според мен отговорност за събиране на приходи в
Общината, това е една от стъпките и второ – това е израз на нашата
справедлива социална политика.
П. Цоновска: Благодаря Ви, но отново напомням, че това е найвисоката цена в област Плевен.
П. Петров: Колеги имате ли други мнения или предложения? Няма!
Колеги, да гласуваме предложението на г-н Илиевски цената за ползване
на имотите да бъде увеличена на 50,00 лева. Който е съгласен с това
предложение, моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 4 , “Против”– 10, “Въздържали се” – 4

Предложението не се приема.
П. Петров: Гласуваме основното предложение за отдаване под наем
за стопанската 2016-2017 год. на проектираните и одобрени в плановете за
земеразделяне общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване
и определяне на цена за ползване. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Георги Гинчев, Злати Тодоров, Радослав
Илиевски, Светла Телефонска.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 202
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от
ЗСПЗЗ, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се отдадат под наем за стопанската 2016-2017
година, проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински
имоти с начин на трайно ползване - полски път (които не са необходими за
осигуряване на транспортен достъп) за землищата на територията на
община Долна Митрополия на ползватели, подали заявления до комисията
по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно разпоредбите на чл. 75б от ППЗСПЗЗ.
2. Определя цена за ползване на имотите по т. 1 в размер на 45,00
(четиридесет и пет) лева на декар.
3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи
договори за отдаване под наем на общински имоти с начин на трайно
ползване - полски път за стопанската 2016-2017 година, при цена,
определена в т.2.
4. Ползватели, на които са предоставени полски пътища се
задължават да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за
ползване в реални граници през следващата стопанска година.
По т. 11. Предложение за отдаване под наем на ПИ № 026042,
находящ се в землището на с. Подем, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване. Вносител: Кмета на Общината.

П. Цоновска: Постъпило е предложение от фирма „Булунипро“
ООД, която вече има изградени лозя в с. Подем. Става въпрос за нива,
която не е поискана досега и не е в състояние на нива, за разширение на
лозята. Знаете, че лозята създават работни места. Става въпрос за участие в
програма. Нямам, какво повече да добавя.
П. Петров: Колеги имате думата за становища. Няма! Който е
съгласен да приемем предложението отдаване под наем на ПИ № 026042,
находящ се в землището на с. Подем, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 203
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,
във връзка с чл. 72, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем, за срок от 10 години, на земя от Общинският поземлен
фонд /ОПФ/, представляваща:
 ПИ № 026042 с площ 111,129 дка, начин на трайно ползване
„нива“, местност „Говежди път“, находящ се по Картата на възстановената
собственост за землището на с. Подем, област Плевен (АОС
№6104/28.04.2010 година);
2. Определя начална тръжна цена (годишна наемна вноска) в размер
на 45,00лв./дка (четиридесет и пет лева на декар), съгласно Раздел II,
т.2.1.1 от Тарифата на базисните (начални) наемни цени за отдаване под
наем на общински имоти.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за наем със спечелилия участник
по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет-Долна Митрополия.

По т. 12. Предложение за изработване на Подробни устройствени
планове – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти в землищата
на с. Байкал, с. Божурица и с. Ореховица. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Постъпило е предложение от един от големите
мобилни оператори -„Теленор България. Искат да изградят станции в
съответните населени места.
П. Петров: Колеги имате думата за становища. Нима! Който е
съгласен да приемем предложението за изработване на Подробни
устройствени планове – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени
имоти в землищата на с. Байкал, с. Божурица и с. Ореховица, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 204
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.
1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет –
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за изработване на проекти на Подробни
устройствени планове – План за застрояване, както следва:
 ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор ПИ 02227.76.22 в
землището на с. Байкал;
 ПУП-ПЗ за поземлен имот с кад. № 054007 в землището на с.
Божурица;
 ПУП-ПЗ за поземлен имот с кад. № 102027 в землището на с.
Ореховица.
2. Одобрява заданията, изготвени по реда на чл. 125 от ЗУТ за
изработването на описаните в т.1 от настоящото решение ПУП-ПЗ.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия в изпълнение на горните решения.

По т. 13. Предложение за изработване на Подробен устройствен план
– Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в
землището на гр. Долна Митрополия. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: По искане на „Грийн агро фарм“ ЕООД след
закупуване от тяхна страна от държавата на бившият стопански двор в гр.
Долна Митрополия, искат разрешение за парцеларния план. Имаше въпрос
от г-н Първанов относно водопровода и дали ще се наруши
водоподаването на питейната вода на Долна Митрополия. Ако не сте го
уточнили на комисиите искам да кажа, че без достъп до питейна вода няма
такъв проект, който да мине въобще в България. Тези хра имат собствени
водоизточници, герани и резервоар и няма да ползват питейната вода за
промишлени цели.
П. Петров: Колеги имате думата за становища. Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за изработване на Подробен
устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура в землището на гр. Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Славей Първанов.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 205
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.
1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет –
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за изработване на проект на Подробен устройствен
план – Парцеларен план за присъединяване към техническата
инфраструктура на поземлен имот № 057047 в землището на гр. Долна
Митрополия и одобрява заданието за неговото изготвяне.
2. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия в изпълнение на горните решения
Сл. Първанов: Искам да дам обяснение за отрицателният си вот.
Уважаеми колеги, аз много пъти съм говорил по тази тема за водата и се
радвам, че е направено проучване , къде ще се върже тази фирма към

водопровода, за какво ще използват водата. Аз обаче се съмнявам много в
това, тъй като не вярвам на хората, които отговарят за контрола. Визирам
директно ВиК. Аз много пъти съм казвал, че тези хора ползват питейна
вода за промишлени нужди, тъй като аз и всички останали живеещи на
околовръстния път страдаме от това. Ние сме коректни граждани, плащаме
си таксите за питейна вода и искаме да имаме вода. На ВиК им е много
добре, че имат завишена консумация от фирмите, тъй като си прибират
парите. Ние сме зле и си плащаме, но не изразходено количесво вода, а
въздух. На ВиК отново им е добре, понеже има завишено потребление и
ние си плащаме сметките. Когато обаче допре въпроса до това да си
направят една проверка там и да видят тези фирми имат ли собствени
водоизточници, нямат ли, за какво използват тази вода, и как я използват
ВиК пасуват. Или не искат или другото, което според мен е по-вярното не
смеят да влезнат там, понеже на всички им е ясно, как се влиза в една
фирма, и как се прави проверка. Сега в предложението е посочено, че
искат трасе за водопровод и има задание. То е направено добре, но
конкретно в технико-устройствените изисквания няма никакво уточнение
и конкретизация, за какво ще се ползва водата и, в какво количество. На
такива фирми аз не вярвам и в крайна сметка пострадалия ще бъда аз.
Затова гласувах против предложението.
По т. 14. Предложение за учредяване възмездно право на ползване
върху земеделска земя от Общински поземлен фонд в землището по КВС
на с. Славовица. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Поредното заявление за отглеждане на пчели.
П. Петров: Колеги имате думата за становища. Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за учредяване възмездно право на
ползване върху земеделска земя от Общински поземлен фонд в землището
по КВС на с. Славовица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” –.Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 206
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 39, ал. 3
от ЗОС, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 60,
ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Учредява възмездно право на ползване за срок от 10 (десет)
години, за устройване на постоянен пчелин върху ПИ № 232016, с площ
1,792 дка (един декар седемстотин деветдесет и два кв.м.), с НТП
„изоставени трайни насаждения“, находящ се в местността „Сувата“ по
КВС на с. Славовица (АОС № № 6674/12.11.2010г.) на Красимир Борисов
Андреев с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, бл. 37, вх. А, ет. 5, ап. 15.
2. Определя цена на правото на ползване на описания в т.1 поземлен
имот в размер на 71.68 лв. (седемдесет и един лева и шестдесет и осем
ст.) за година, съгласно Тарифата за базисните (начални) наемни цени за
отдаване под наем на общински имоти.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да сключи
Договор за възмездно право на ползване на описания в т.1 имот.
4. Допълва и актуализира Раздел II, буква „В“ – „Имоти, върху които
Община Долна Митрополия има намерение да учреди вещни права от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година“, със следния имот:
 ПИ № 232016, с площ 1,792 дка, с НТП „изоставени трайни
насаждения“, находящ се в местността „Сувата“ по КВС на с. Славовица.
По т. 15. Предложение за продажба на недвижим имот в с. Биволаре,
област Плевен. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Наш имот, дворно място, 570 кв.м., заявление за
ползване на имот – закупуване, оценки и приложени документи. Нямам,
какво да добавя.
П. Петров: Колеги имате думата за становища. Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за продажба на недвижим имот в с.
Биволаре, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла
Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” –.Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 207
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 във връзка с
чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 42 ал. 1 от
Наредбата 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, с площ 570 кв.м.,
съставляващо УПИ VІ в кв.39а по плана на с.Биволаре, област Плевен /
АОС № 340 от 31.05.2001 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 1400,00лв. /хиляда и четиристотин лева/ без ДДС, сума
облагаема с ДДС, съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 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 покупко-продажба със
спечелилия участник.
4. Допълва Раздел II, буква “Б“ /Имущество /движимо и
недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде/ от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 570
кв.м., представляващ УПИ VІ в кв. 39а, по плана на с.Биволаре, област
Плевен.
Общинският съветник Александър Печеняков излиза от залата.
По т. 16. Предложение за продажба на ПИ № 300131 по КВС на с.
Комарево, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
(ЗОС). Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Така нареченият „прилежащ терен“ към ловната хижа
в с. Комарево.
П. Петров: Колеги имате думата за становища. Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за продажба на ПИ № 300131 по КВС
на с. Комарево, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника

“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” –.Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от залата.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 208
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал. 9, т. 2, чл.35 ал.3 и чл. 41, ал.2,
от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.44 ал.1 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(НРПУРОИ), Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба на ПИ № 300131 с площ
0,400 дка, местност „Гръстеника“, с НТП „друга селскостопанска
територия“, находящ се в землището на с.Комарево, обл.Плевен (АОС №
8853 от 18.07.2016г.), на Людмил Венциславов Любенов, с адрес:
с.Комарево, ул. „Страцин“ №4 - собственик на сграда - ловна хижа, по
силата на Договор за покупко-продажба № РД-22-78 от 09.05.2011 година.
Имотът представлява прилежащ терен към построената нежилищна сграда.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 поземлен
имот, в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС - сума необлагаема с
ДДС, на основание чл. 45, ал.1 и ал.3 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед
и сключи договор за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.
4. Допълва Раздел II, буква “Б“ /Имущество /движимо и
недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде/ от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, № 300131 с
площ 0,400 дка, местност „Гръстеника“, с НТП „друга селскостопанска
територия“, находящ се в землището на с.Комарево, обл. Плевен.
По т. 17. Предложение за кандидатстване на читалищните
настоятелства за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Няколко предложения за решения по ПРСР 20142020г. На 02 септември се отварят схемите. Задължителна документация
към всяко едно проектно предложение. Това решение касае читалищата и
читалищните настоятелства, че всякакви ремонтни дейности свързани с
тези проектни предложения, ако има такива, отговарят на приоритети на
Общинския план за развитие 2014-2020 год.
П. Петров: Колеги имате думата за становища. Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за кандидатстване на читалищните
настоятелства за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 209
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
– Долна Митрополия:
1. Подкрепя кандидатстването на читалищните настоятелства за
подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР
2014-2020г.) с проектни предложения, както следва:
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Пробуда 1925“ – с. Байкал;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Пробуда 1927“ – с. Биволаре;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Васил Левски 1911“ – с. Божурица;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Христо Ботев 1924“ – с. Брегаре;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Искра 1923“ – с. Горна Митрополия;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Георги Сава Раковски 1927“ – с. Гостиля;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Просвета 1927“ – гр. Долна Митрополия;

 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Наука 1905“ – с. Комарево;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Саморазвитие 1887“ – с. Крушовене;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Отец Паисий 1910“ – с. Ореховица;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Зора 1990“ – с. Победа;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Пробуда 1907“ – с. Подем;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Харалампи Георгиев 1915“ – с. Рибен;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Димитър Благоев 1926“ – с. Славовица;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Васил Левски 1898“ – с. Ставерци;
 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда,
ползвана от НЧ „Неофит Рилски 1872“ – гр. Тръстеник.
2. Удостоверява, че дейностите, включени във всяко едно от
проектните предложения, описани в т.1 от настоящото Решение отговарят
на приоритетите на Плана за развитие на Община Долна Митрополия за
периода 2014-2020 год.
По т. 18. Предложение за промяна на договорите за безвъзмездно
управление на читалищните сгради на територията на Общината,
сключени между Община Долна Митрополия и Читалищните
настоятелства. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Във връзка с предходната точка е, за да се даде
възможност на читалищата да кандидатстват. За да нямат някакви пречки
да кандидатстват се налага да сключим нови договори за безвъзмездно
управление на читалищните сгради. Г-н Илиевски вчера съвсем резонно
предложи в първа точка от решението да бъде добавено: „..но не по - малко
от 10 години“. Аз се съгласих с това предложение, тъй като това е
изискване и на Министерство на земеделието.
П. Петров: Колеги имате думата за становища.
К. Калинов – кмет на с. Байкал – Предлагам тези проектни
предложения, преди да бъдат предадени обезателно да се прегледат от
местната власт и без одобрението на представителите на кметството да не
се одобряват.
Р. Илиевски: Законодателя ясно е казал, че читалищните
настоятелства са независими, суверенни и т.н. и е написано ясно по какви
въпроси те могат да взимат решения. На второ място – самата мярка е

определила, че читалищните настоятелства са бенефициенти и ако ние
тръгнем да отнемаме това тяхно право би означавало да не усвоим
европейски средства. Така, че аз съм за това предложение. При
разработката на проектите се прави съгласуване и взаимодействие със
съответните структурни и функционални звена на общинската
администрация. Там, каквото има като забележка или излизане извън
рамката на закона се стикова, но да тръгнем да правим допълни санкции
или съгласувания е излишно.
П. Петров: Аз искам само да уточня на г-н Калинов, че след като се
издаде разрешителното за строеж от гл. архитект, то се съгласува с
местния кмет.
П. Цоновска: Всъщност и двете страни са прави и смятам, че
говорите за едно и също нещо. Г-н Илиевски е абсолютно прав, че има
достатъчно добре уредени законови механизми и вкарването на някакви
допълнителни санкции е неразумно. Това обаче не отменя правото на
всеки един гражданин на съответното населено място да се запознае с
проектното предложение, дори преди даването на разрешението от гл.
архитект. Практиката на администрацията е, че когато се проектира нещо в
съответното населено място се провеждат доста широки обсъждания за
това, кое и как ще направи.
Г-н Куно Калинов също е прав. Няма как в съответното населено
място да се прави нещо, каквото и да е, без кмета на населеното място да
знае.
П. Петров: Други коментари? Няма! Който е съгласен да приемем
предложението за промяна на договорите за безвъзмездно управление на
читалищните сгради на територията на Общината, сключени между
Община Долна Митрополия и Читалищните настоятелства, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” –.Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от залата.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 210
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с §4 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за народните читалища, чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 13, ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се променят договорите за безвъзмездно
управление на читалищните сгради, сключени между Община Долна
Митрополия и Читалищните настоятелства към регистрираните читалища
на територията на общината, като срока на ползване се удължи до
прекратяването /заличаването/ на съответното читалище.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да сключи анекси
към съответните договори за управление с отразената промяна в Раздел IV,
в частта „срок на договора“, но не по-малко от 10 години от датата на
сключване на анекса.
По т. 19. Предложение за кандидатстване на община Долна
Митрополия за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция на
водопроводната мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с.
Ставерци“. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Както вече два дни обяснявам, това предложение
влиза тъй като проектната ни готовност е абсолютно точна, проекта е
готов, но няма да имаме право да внесем този проект, тъй като кмета на
Кнежа не предприе абсолютно никакви мерки и действия за влизане на
общинското дружество ВиК Кнежа към ВиК на област Плевен. Това
означава, че към момента МЗХ не включва област Плевен в приоритетите
си за разходи относно водопроводна и техническа инфраструктура от този
вид. Включени са само областите, които имат консолидирано ВиК.
Проекта няма как да внесем при отваряне на схемата, а искахме да го
подадем и да се надяваме фонда да има пари при следващото отваряне на
мярката. Съжалявам.
П. Петров: Колеги имате думата за становища. Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за кандидатстване на община Долна
Митрополия за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция на

водопроводната мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с.
Ставерци“, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 211
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие община Долна Митрополия да кандидатства по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. с
проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Байкал, с. Брегаре,
с. Славовица и с. Ставерци“.
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект: „Реконструкция
на водопроводната мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с.
Ставерци“ съответстват на приоритетите на Плана за развитие на Община
Долна Митрополия за 2014-2020 г.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия.
По т. 20. Предложение за кандидатстване на община Долна
Митрополия за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях
в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия.“
Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Поредното решение, което гласи, че ремонтните
дейности на главните улици на гр. Тръстеник и гр.Долна Митрополия
отговарят на приоритетите на ОПР на Общината. Защо тези два града?
Защото там ще бъде изградената подземната инфраструктура, което е
условие към програмата на ДФЗ.
П. Петров: Колеги имате думата за становища!
Р. Илиевски: По принцип аз съм съгласен и така трябва да се
подходи, обаче тук малко ще има разместване на сроковете и питам какво
правим? Входираме тези проекта, но водния цикъл още не е стартирал, не е
положена водопроводната мрежа в тези населени места. Изискванията

знаем че са като се подписва договора за полагане на асфалта се подписва
декларация, че седем години няма да се разкопава там. Фонда одобрява
нашите проекти, обаче водния цикъл не е стартирал и не сме изпълнили
другото условие. Не е ли това повод да загубим средства, за които сме
кандидатствали? Какво правим?
П. Цоновска: Има промяна в наредбата и тя е във връзка с големите
водни цикли. Напомням, че програмата е до 2020 год. и ангажираните
срокове са от откриване на строителната площадка. Условието, което ще
бъде подадено в проектната документация е след полагането на
инфраструктурата. Едното с другото трябва да върви паралелно. Това е
единствения начин да се направи. Уверявам Ви, че първо ще бъде
положена инфраструктурата. Иначе е невъзможно.
П. Петров: Има ли други въпроси? Няма! Който е съгласен да
приемем предложението за кандидатстване на община Долна Митрополия
за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и
гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 212
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие община Долна Митрополия да кандидатства по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. с
проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински
улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия,
община Долна Митрополия“.
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект: „Реконструкция
и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към
тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“
съответстват на приоритетите на Плана за развитие на Община Долна
Митрополия за 2014-2020 г.

3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия.
По т. 21. Предложение за кандидатстване на община Долна
Митрополия за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция на
общински пътища № PVN 1020 с. Славовица /II - 11/ Гиген – Искър –
Граница общ. (Гулянци – Долна Митрополия) – Славовица - /III – 3004/; №
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“. Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Същото предложение само, че за общинска пътна
мрежа, че отговаря на приоритети за развитие на Общината.
П. Петров: Колеги имате думата за становища! Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за кандидатстване на община Долна
Митрополия за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. с проект: „Реконструкция на
общински пътища № PVN 1020 с. Славовица /II - 11/ Гиген – Искър –
Граница общ. (Гулянци – Долна Митрополия) – Славовица - /III – 3004/; №
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“, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 213
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие община Долна Митрополия да кандидатства по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. с

проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1020 с. Славовица /II
- 11/ Гиген – Искър – Граница общ. (Гулянци – Долна Митрополия) –
Славовица - /III – 3004/; № 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“.
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект: „Реконструкция
на общински пътища № PVN 1020 с. Славовица /II - 11/ Гиген – Искър –
Граница общ. (Гулянци – Долна Митрополия) – Славовица - /III – 3004/; №
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“ съответстват на приоритетите на Плана за развитие на
Община Долна Митрополия за 2014-2020 г.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия.
По т. 22. Предложение за разрешение за формиране на паралелка с
по-малко от 10 ученици в ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене.
Вносител: Кмета на Общината.
П. Цоновска: Ежегодното разрешение за същото училище.
Неколкократно сме взимали същото решение и аз продължавам да твърдя,
че докато имаме възможност трябва да задържим училищата на
територията.
П. Петров: Колеги имате думата за становища! Няма! Който е
съгласен да приемем предложението за формиране на паралелка с помалко от 10 ученици в ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина Велкова,
Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Петър Петров,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” –.Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков отсъства от залата.
Иван Герашки, Мартин Аспарухов и Снежанка Иванковска отсъстват
от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 214
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 11а, ал. 1 и 2
от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне на броя на паралелките и
групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет –
Долна Митрополия:
Разрешава сформиране на маломерна, слята паралелка І-II клас на
ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене с по-малко от 10 ученици.
Р. Илиевски: Искам да напомня, че беше поет един ангажимент от
Кмета на Общината във връзка с отговор, постъпил от Външно
министерство по повод писмото на турския консул. Бих Ви помоля да ни
запознаете с текста на писмото.
П. Цоновска: Да разбира се.
Поля Цоновска чете Вербална нота от 29.07.2016 год. на
Министерство на външните работи.
П. Цоновска: Това означава, че ангажимента на Общински съвет –
Долна Митрополия за изготвянето на отговор на писмото от турското
консулство отпада, тъй като Външно министерство си е свършило
перфектно работата.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
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