ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес, 31.10.2016 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе
редовно заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Цоновска – Кмет на Общината и
кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 20 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа. Предварително Ви е раздаден проекта за
дневен ред. Тъй като т. 10 и т. 11 са идентични по своята същност, г-н
Печеняков се присъединява като вносител към т. 10 и оттегля т. 11 от
предварително раздаденият Дневен ред. На заседанията на Постоянните
комисии беше разгледано допълнително предложение относно:
Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура в землището на с. Подем.
Предлагам това предложение да стане т. 11 от Дневния ред. Има ли други
предложения? Няма. Който е съгласен с така предложеният дневен ред,
моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за
2016г. на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
2. Предложение за актуализиране бюджета на община Долна
Митрополия във връзка с преизпълнение плана на собствените приходи
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
3. Предложение за подписване на Споразумение за сътрудничество от
06.06.2012 г. между общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия,
Искър, Пордим и Гулянци и договор и договор от 18.02.2016 г. за възлагане
на обществена поръчка с предмет: Експлоатация и стопанисване на
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен за
общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър, Пордим и
Гулянци, както и Сдружение „Регионално управление на отпадъците –
Плевен“, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация
за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране“.

Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
4. Предложение за подготовка на пакет от документи във връзка с
искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се
в община Долна Митрополия“,операция тип 3 BG05FMOP001-3.002
„Осигуряване на топъл обяд 2016“ по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
5. Предложение за учредяване право на строеж върху общинска земя в
гр. Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
6. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост в с. Комарево.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
7. Предложение за продажба на земеделска земя – частна общинска
собственост в землището на с. Брегаре.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
8. Предложение за продажба на ПИ №100082, местност „Равнището“
по КВС за землището на с. Подем.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
9. Предложение за отпускане на персонална пенсия
Докл.: П.Петров – Председател на ОбС
10. Предложение за недопускане настаняване на бежанци на
територията на община Долна Митрополия.
Докл.: П.Петров – Председател на ОбС
Ю. Ненчев – общински съветник
Ал. Печеняков – общински съветник
11. Предложение за изработване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в
землището на с. Подем
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината

П. Петров: Уважаеми колеги, предстои да вземаме решения с
поименно гласуване. Който е съгласен днешното поименно гласуване да
става с изчитане имената на съветниците и с отговор - “да”, “не”,
“въздържал се”, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Предложението е прието.
Влиза общинският съветник Александър Иванов.
По т. 1Предложение за актуализиране плана на капиталовите
разходи за 2016г. на община Долна Митрополия. Вносител: Кмета на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2016г.
на община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, 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.
Иван Герашки не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 236
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Намалява плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2016г. в частта финансирана със собствени бюджетни
средства със сумата 21000лв., както следва:
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2. С намалението по т.1 да бъде завишен плана на бюджета на
първостепенния разпоредител с бюджет община Долна Митрополия в
местна дейност 998 „Резерв“, § 97-00- Резерв за непредвидени и неотложни
разходи“.
3. Промяната по т.1 да бъде отразена в плана за капиталовите
разходи на общината.
По т. 2 Предложение за актуализиране бюджета на община Долна
Митрополия във връзка с преизпълнение плана на собствените приходи.
Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране бюджета на община Долна Митрополия
във връзка с преизпълнение плана на собствените приходи, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, 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.
Иван Герашки не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 238

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за
публичните финанси и във връзка с 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 71 800 лв., както следва :
1.1.Увеличава плана на приходната част на бюджета в местна
дейност на първостепенния разпоредител с бюджет със сумата 71 800лв.,
в т.ч :
- § 13-03 –Данък върху превозните средства
60000 лв.
- § 24-04- Нетни приходи от продажба на услуги, стоки
5000 лв.
- § 27-05 – Такси за ползване на пазари, тротоари и ул. платна
1500 лв.
- § 27-29 -Други общински такси
1000 лв.
- § 28-09 – Нак. лихви за данъци , мита и осигур. вноски
3000 лв.
- § 36-12 – Получени др. застрахователни обезщетения
690 лв.
- § 40-30 – Постъпления от продажба на НДА
610 лв.
2. Увеличава плана на разходната част на бюджета в местна дейност
на община Долна Митрополия със сумата 71 800 лв., както следва:
2.1 Увеличава плана на местна дейност 998 „ Резерв“, §97-00- Резерв
за непредвидени и неотложни разходи със сумата 71 800лв.
По т. 3 Предложение за подписване на Споразумение за
сътрудничество от 06.06.2012 г. между общините Плевен, Долни Дъбник,
Долна Митрополия, Искър, Пордим и Гулянци и договор и договор от
18.02.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Експлоатация и
стопанисване на Регионалната система за управление на отпадъците в
регион Плевен за общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия,
Искър, Пордим и Гулянци, както и Сдружение „Регионално управление на
отпадъците – Плевен“, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни
отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и
инсталация за компостиране“. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за подписване на Споразумение за сътрудничество от
06.06.2012 г. между общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия,

Искър, Пордим и Гулянци и договор и договор от 18.02.2016 г. за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Експлоатация и стопанисване
на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен за
общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър, Пордим и
Гулянци, както и Сдружение „Регионално управление на отпадъците –
Плевен“, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци,
инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за
компостиране“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, 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 № 239
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Утвърждава споразумение за сътрудничество във връзка с
договор от 18.02.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Експлоатация и стопанисване на регионалната система за управление на
отпадъците в регион Плевен за общините Плевен, Гулянци, Долна
Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим, както и сдружение
„Регионално управление на отпадъците - Плевен”, включваща Клетка №1
на депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на
отпадъци и инсталация за компостиране”.
2. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да подпише
Споразумението за сътрудничество по т. 1 и да осъществява всички
необходими действия във връзка с клаузите залегнали в него.
3. Дава съгласие община Долна Митрополия да осигури от
собствени бюджетни средства полагащите се разходи за лихви и такси за
администрирането на поетият дългосрочен общински дълг от община
Плевен за окончателното разплащане на дейностите по проекта, съгласно
дяловото участие на всяка община в сдружението, а именно 15 724, 59 лв.
4. Средствата по т.3 да бъдат за сметка на намалението на местна
дейност „Резерв“, § 97-00 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

По т. 4 Предложение за подготовка на пакет от документи във връзка
с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се
в община Долна Митрополия“,операция тип 3 BG05FMOP001-3.002
„Осигуряване на топъл обяд 2016“ по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за подготовка на пакет от документи във връзка с искане за
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се в община
Долна Митрополия“,операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на
топъл обяд 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица в България, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, 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 № 240
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Упълномощава Кмет на Община Долна Митрополия - г-жа Поля
Цоновска да издаде ЗАПИС НА ЗАПОВЕД без протест и разноски от
името на община Долна Митрополия– Партньорска организация бенефициент по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в
община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002
„Осигуряване на топъл обяд 2016“ по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България, в полза на Агенция за социално

подпомагане, Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане в размер на 9 171 лв. ( девет хиляди сто
седемдесет и един лева).
2. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия – Поля
Василева Цоновска да подписва всички необходими документи и да
извършва всички необходими фактически и правни действия относно
изготвянето на запис на заповед по проект „Предоставяне на топъл обяд на
нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.
3.
Дава съгласие, при необходимост и липса на финансови
средства по сметките от ЕС, да се отпусне временен безлихвен заем от
бюджетната сметка на Общината за финансиране дейностите по проект
„Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна
Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл
обяд 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица в България. Отпуснатите средства да бъдат възстановени след
верифициране на направените разходи.
По т. 5 Предложение за учредяване право на строеж върху общинска
земя в гр. Долна Митрополия. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване право на строеж върху общинска земя в гр.
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, 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 № 241

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.37, ал.1 във връзка с чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.51, ал.1 от Наредба за реда за
придобиване управление и разпореждане с общинско имущество
(НРПУРОИ), Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на строеж, чрез
публичен търг с тайно наддаване, върху 24 кв.м., представляващи част от
УПИ І-665,666 в кв.13 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен,
целия с площ 3400 кв.м. (АОС № 1596/21.10.2004г.) за построяване на
гараж.
2. Определя пазарна цена за учредяване право на строеж върху
описания в точка 1 имот, възлизаща на 270,00 лв. (двеста и седемедесет
лева), сума необлагаема с ДДС, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС).
3. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.
4. Допълва Раздел II, буква “В“ (Имоти, върху които Община
Долна Митрополия има намерение да учреди ограничени вещни права) от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година, със следния имот:
4.1 Част от имот – частна общинска собственост, представляваща
24 кв.м. от УПИ І-665,666 в кв.13, целия с площ 3400 кв.м. по плана на
гр.Долна Митрополия, област Плевен.
По т. 6 Предложение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост в с. Комарево. Вносител: Кмета 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. Комарево, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, 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 № 242
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 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 се проведе публично оповестен конкурс, за
отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична
общинска собственост, представляваща: стоматологичен кабинет с площ
16.50 кв.м., чакалня /част от коридор/ с площ 10.00 кв.м., ½ от санитарен
възел с площ 1,00 кв.м., разположени на първи етаж на Масивна двуетажна
сграда със ЗП 150 кв.м. /Здравен дом/, находяща се в УПИ VI-423, кв. 14 по
плана на с.Комарево, област Плевен.
2. Определя начална конкурсна цена /месечен наем/ в размер на 13,20
лв. /тринадесет лева и двадесет стотинки/, без ДДС, съгласно Раздел II.,
т.1.1.8 от Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем
на общински имоти и чл. 102, ал. 4 от Закон за лечебните заведения /ЗЛЗ/.
3. Възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на
конкурса и да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия
участник.
4. Определя следното условие за участие в конкурса:
 Помещенията да се използват за осъществяване на здравна
дейност – Първична извънболнична дентална помощ.
5. Допълва Раздел II, буква “А“ /Имоти, които Община Долна
Митрополия има намерение да предостави под наем/ от Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016
година, със следния имот:
Част от имот - публична общинска собственост, представляваща:
стоматологичен кабинет с площ 16.50 кв.м., чакалня /част от коридор/ с
площ 10.00 кв.м., ½ от санитарен възел с площ 1,00 кв.м., разположени на
първи етаж на Масивна двуетажна сграда със ЗП 150 кв.м. /Здравен дом/,
находяща се в УПИ VI-423, кв. 14 по плана на с.Комарево, област Плевен
/АОС № 153 от 06.10.1998 година/.
По т. 7 Предложение за продажба на земеделска земя – частна
общинска собственост в землището на с. Брегаре. Вносител: Кмета на
Общината

П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на земеделска земя – частна общинска
собственост в землището на с. Брегаре, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, 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 № 243
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал.9 и 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 поземлен имот № 150072 с площ 4,788 дка, начин на
трайно ползване „нива“, местност „Край село“ по Картата за възстановена
собственост за землището на с.Брегаре, община Долна Митрополия (АОС
№ 8864 от 10.10.2016 година).
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 поземлен
имот – 3 700,00 лв. /три хиляди и седемстотин лева/. Сумата е
необлагаема с ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да
организира провеждането на търга и да сключи договор 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 Поземлен имот № 150072 с площ 4,788 дка, начин на трайно
ползване „нива“, местност „Край село“ по КВС за землището на с.Брегаре,
област Плевен
По т. 8 Предложение за продажба на ПИ №100082, местност
„Равнището“ по КВС за землището на с. Подем. Вносител: Кмета на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на ПИ №100082, местност „Равнището“ по
КВС за землището на с. Подем, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, 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 № 244
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1
във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 42
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за преобразуване от публична в частна общинска
собственост на ПИ №100082 с площ 0.242 дка, начин на трайно ползване
„ведомствен път“, находящ се в местността „Равнището“ по КВС за
землището на с.Подем.
2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с
тайно наддаване на описания в т.1 имот.
3. Определя пазарна цена за продажба на същия, възлизаща на 860,00
лв. /осемстотин и шестдесет лева/, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.
45 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/;.

4. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия участник.
5. Допълва Раздел II, буква “Б“ /Имущество /движимо и
недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде/ от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2016 година, със следния имот:
5.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
ПИ № 100082 с площ 0.242 дка, начин на трайно ползване „ведомствен
път“, находящ се в местността „Равнището“ по КВС за землището на
с.Подем.
По т. 9 Предложение за отпускане на персонална пенсия. Вносител:
Председател на ОбС
П.Петров: Няма какво да добавя. Има ли въпроси, становища? Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за отпускане на персонална
пенсия, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 245
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 Джеймс Сашев Петров и Мишел Сашев Петров – наследници
на Сашо Маноилов Петров, починал на 31.08.2016 г.
По т. 10 Предложение за недопускане настаняване на бежанци на
територията на община Долна Митрополия. Вносители: П.Петров –
Председател на ОбС, Ю. Ненчев – общински съветник, Ал. Печеняков –
общински съветник
П. Петров: На заседанията на Постоянните комисии уточнихме, че
предложението на г-н Печеняков, както и внесеното от нас с г-н Ненчев не
се различават по своята същност и затова ги обединихме в едно, с ясна и
категорична позиция по този проблем. Участие в изработването на
мотивационната част на предложението взеха г-н Илиевски и г-н Първанов,

за което им благодаря. Нашата позиция е продиктувана единствено от
грижата за здравето и безопасността на жителите на нашата община.
Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за недопускане настаняване на бежанци на територията на
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 246
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Категорично се обявява против изграждането на бежански центрове
от открит или закрит тип и ще води непримирима борба, използвайки
всички възможни и позволени от закона действия срещу тяхното
разполагане на територията на община Долна Митрополия.
2. Задължава Кмета на община Долна Митрополия да уведоми,
писмено, Общински съвет – Долна Митрополия, в случай, че получи
покана за срещи/преговори, отнасящи се до интегриране на чужденци с
предоставено убежище или международна закрила.
По т. 11 Предложение за изработване на Подробен устройствен план
– Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в
землището на с. Подем. Вносител: Кмета на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в
землището на с. Подем, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Иван Русанов, 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 № 247
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 за Подробен устройствен
план – Парцеларен план за присъединяване към техническата
инфраструктура на поземлен имот № 100080 в землището на с.Подем и
одобрява заданието за неговото изготвяне.
2. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия в изпълнение на горните решения.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

