ПРОТОКОЛ
№ 28
Днес, 28.02.2017г. 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. На заседанията на Постоянните комисии бeше разгледано
допълнително предложение:
 Предложение за осигуряване на финансова награда на националната
състезателка по бойни изкуства Ивет Иванова Горанова.
На вчерашните комисии беше разгледано Предложение за
намаляване капитала на „БГ Енерджи ДМ“ АД – гр. Долна Митрополия.
Предлагам тези две предложения да бъдат както следва т. 15 и т. 16
от дневния ред, а последна т. 17 да бъде Отговор на Питане. Има ли други
предложения, становища? Няма. Който е съгласен с така предложения
дневен ред, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински
съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 год.
Докл.: П. Петров – Председател ОбС
2. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2016 г. до
31.12.2016 год.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за мандат за представителство и начин на гласуване
на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен на
07.03.2017 год.
Докл.: Г. Йончев – Зам.- Кмет на Общината

4. Предложение за приемане на бюджетна прогноза за периода 20182020 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за осигуряване на собствени бюджетни средства за
изплащане на възнаграждения на лични асистенти по проект
BG05M9OP001-2.002-0166-C001 „Подкрепа дейността на Звено за
предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна
среда в община Долна Митрополия“
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за определяне размер за 2017 год. на Академична
награда за подпомагане на млади специалисти в началото на тяхната
професионална реализация във Военно въздушните сили и Гражданската
авиация.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за предоставяне на част от имот в с. Биволаре за
дейността на Пенсионерски клуб „Чепинци“ с. Биволаре.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за продажба на УПИ V, кв. 15 по плана на с. Победа,
на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за прекратяване на съсобственост между Община
Долна Митрополия и юридическо лице върху недвижим имот, находящ се
в УПИ II, кв. 69 по плана на с. Подем, област Плевен, на основание чл. 36,
ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за приемане на Проект за делба на поземлени
имоти – общинска собственост с НТП „пасище, мера“ по Картата на
възстановената собственост на с. Биволаре, с. Горна Митрополия, гр.
Долна Митрополия, с. Комарево, с. Ореховица, с. Рибен и с. Ставерци.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от
Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, за стопанската 2017 – 2018 година.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

12. Предложение за изработване на Подробен устройствен план
(ПУП) за поземлени имоти в землището на с. Славовица.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за
вписване на данни в регистъра на общинските детски градини в община
Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14. Докладна записка относно информация за състоянието на
училищната материална база, демографските тенденции и перспектива на
образованието в община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15. Предложение за осигуряване на финансова награда на
националната състезателка по бойни изкуства Ивет Иванова Горанова,
жител на гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
16. Предложение за намаляване капитала на „БГ Енерджи ДМ“ АД
– гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
17. Отговор на Питане
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
Влиза общинският съветник Александър Иванов.
Сл. Първанов: На заседанието през месец януари, г-н Илиевски
направи забележка – да бъдат спазвани законите, по повод на
командировките на Председателя на Общински съвет. Беше много прав. В
тази връзка искам да се обърна към г-жа Илиева, защото тя е вносител на
Питането. Г-жо Илиева, Вашето Питане сериозно нарушава Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Долна Митрополия. Там е
записано, че времетраенето на отговорите на питането е 30 минути.
Предполагате г-жо Илиева, че на Вашите сериозни 18 въпроса, ще се
отговори също толкова сериозно. Това едва ли ще може да се случи, тъй
като на всеки въпрос се падат по две минути за отговор. Другото, което
искам да отбележа е, че за мен Питането Ви е документ с невярно
съдържание. Вие сте подписали документа в качеството си на председател
на групата общински съветници от БСП. Такава група не съществува,
защото няма регистрирана такава при Председателя на ОбС, както е
регламентирано в Правилника.

П. Цоновска: Г-н Първанов е прав. Отговорите са подготвени. Те са
подготвени не от мен, а от всички дирекции – ресор на зададените
въпроси. Нямам нищо против да ми задавате въпроси, това е Ваше право,
да не кажа Ваше задължение, но много Ви моля въпросите да бъдат помалко, за да се спазва Правилника. Мое право е в края на заседанието да
изчета Отговора пред всички. Въпросите са много, но са резонни, така че
искам да ги чуят и кметовете на кметства, както и всички общински
съветници.
По т. 1 Предложение за приемане на Отчет за дейността на
Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2016 г. до
31.12.2016 год. Вносител: Председател ОбС
П. Петров: Няма какво да добавя към документа. Има ли
становища? Няма. Който е съгласен да приемем Отчет за дейността на
Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2016 г. до
31.12.2016 год., моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 312
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 17
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Долна
Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация
Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Долна
Митрополия и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 год.
По т. 2 Предложение за приемане на отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2016
г. до 31.12.2016 год. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на отчет за изпълнение на решенията
на Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.07.2016 г. до
31.12.2016 год., моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 313
На основание чл. 44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 117 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Долна Митрополия.
По т. 3 Предложение за мандат за представителство и начин на
гласуване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –
Плевен на 07.03.2017 год. Вносител:Г. Йончев – Зам.- Кмет на Общината
П. Цоновска: Редовно заседание на Асоциацията по „ВиК“ Плевен.
Няма какво да добавя.
Зл. Тодоров: Във връзка със зачестили въпроси относно Водния
цикъл, бих искал да обясните има ли развитие по този въпрос и докъде са
стигнали нещата.
П. Цоновска: В момента Кмета на гр. Плевен предприема други
действия по отношение на техните обекти. По нашите обекти има правно
становища, достатъчно добре аргументирани, със съдебни решения на
Европейски съюз. Не мога да кажа с точност дата и час за стартиране на
проекта, но по график трябва да се сформира първо екип за управление.
П. Петров: Има ли други въпроси, становища? Няма. Който е
съгласен да приемем предложението за мандат за представителство и
начин на гласуване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по
ВиК – Плевен на 07.03.2017 год., моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 314
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10в, ал.1,
т.7 от Закона за водите, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Упълномощава г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна
Митрополия да представлява Община Долна Митрополия в заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по Вик – Плевен на 07.03.2017 г. като
гласува по точките от представения дневен ред, както следва:
 По т. 1 Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от :Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД гр. Плевен за 2016 г. в изпълнение на чл. 198в,
ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВИК – гласува „За“;

 По т. 2 Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на
Асоциацията ВиК – Плевен за 2016 г., в съответствие с чл. 9, ал.2 от
ПОДАВИК – гласува „За“;
 По т. 3 Приемане на бюджет на Асоциация ВиК – Плевен за 2017 г.,
съгласно чл. 198в, ал.4, т.9 от ЗВ и чл.21, ал.1 от ПОДАВИК –
гласува „За“;
 По т. 4 Други - предоставя правото да изрази становище по
целесъобразност;
2. Упълномощава г-н Петър Петров – Председател на Общински
съвет Долна Митрополия, при невъзможност за участие на г-жа Поля
Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия, да представлява Община
Долна Митрополия в заседанието на общото събрание на Асоциацията на
ВиК – Плевен на 07.03.2017 г. с правомощията по т.1.
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 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 315
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. 4 Предложение за приемане на бюджетна прогноза за периода
2018-2020 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на община 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 приемане на бюджетна прогноза за периода 2018-2020
год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности на община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван 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 № 316
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за
публичните финанси, чл.27, ал.2 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долна
Митрополия и във връзка с писмо на Министерство на финансите БЮ № 1/
08.02.2017 г., Общински съвет Долна Митрополия:
I. Приема бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Долна Митрополия.
Приложение: Макет прогноза за периода 2018 – 2020 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Долна Митрополия.
По т. 5 Предложение за осигуряване на собствени бюджетни
средства за изплащане на възнаграждения на лични асистенти по проект
BG05M9OP001-2.002-0166-C001 „Подкрепа дейността на Звено за
предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна
среда в община 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 осигуряване на собствени бюджетни средства за
изплащане на възнаграждения на лични асистенти по проект
BG05M9OP001-2.002-0166-C001 „Подкрепа дейността на Звено за
предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна
среда в община Долна Митрополия“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин

Цолов, Иван 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 № 317
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие възнагражденията на лицата извършили услугата
„личен асистент“ на деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ за периода 01.01.2017 г. –
07.02.2017 г. в размер на 2 338 лв. да бъдат изплатени от собствени
бюджетни средства.
2. Средствата по т. 1 са възнаграждения за м. януари – 1870 лв. и м.
февруари – 468 лв.
3. Актуализира приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в местни дейности, като увеличава плана на §62-02Предоставен трансфер между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз със сумата (-) 2 338 лв и намалява бюджета на
първостепенния разпоредител с бюджет в местна дейност 998 „ Резерв“,
§97-00- Резерв за непредвидени и неотложни разходи със сумата 2 338 лв.
По т. 6 Предложение за определяне размер за 2017 год. на
Академична награда за подпомагане на млади специалисти в началото на
тяхната професионална реализация във Военно въздушните сили и
Гражданската авиация. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне размер за 2017 год. на Академична награда
за подпомагане на млади специалисти в началото на тяхната
професионална реализация във Военно въздушните сили и Гражданската
авиация, 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 № 318
На основание чл.21 ал.1 т.6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с
Решение № 113 от 31.03.2016 година на Общински съвет гр. Долна
Митрополия, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие учредената Академичната награда за подпомагане
на млади специалисти в началото на тяхната професионална реализация
във Военно въздушните сили и Гражданската авиация, връчвана на 12.
Април – деня на „Авиацията и космонавтиката“ от Кмета на община Долна
Митрополия или от упълномощено от него лице за 2017г. да бъде в размер
на 1200лв.
2. Средствата да бъдат изразходени и отчетени в местна дейност
”Общинска администрация”, § 10-15- Материали.
По т. 7 Предложение за предоставяне на част от имот в с. Биволаре
за дейността на Пенсионерски клуб „Чепинци“ с. Биволаре. 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 част от имот в с. Биволаре за дейността
на Пенсионерски клуб „Чепинци“ с. Биволаре, 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 № 319
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Пенсионерски клуб „Чепинци“ с.Биволаре да ползва
помещение (малък салон) с площ 49,50 кв.м., находящо се на първи етаж в
Масивна нежилищна сграда на два етажа (Читалище), разположена в УПИ
І, кв.30 по плана на с.Биволаре на Пенсионерски клуб „Чепинци“
с.Биволаре.
По т. 8 Предложение за продажба на УПИ V, кв. 15 по плана на с.
Победа, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Оттеглям това предложение, защото постъпи писмо от
частен съдебен изпълнител, че имота има някаква тежест или неизяснени
факти. Докато не ги изясним, предложението ще бъде оттеглено.
По т. 9 Предложение за прекратяване на съсобственост между
Община Долна Митрополия и юридическо лице върху недвижим имот,
находящ се в УПИ II, кв. 69 по плана на с. Подем, област Плевен, на
основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за прекратяване на съсобственост между Община Долна
Митрополия и юридическо лице върху недвижим имот, находящ се в УПИ
II, кв. 69 по плана на с. Подем, област Плевен, на основание чл. 36, ал. 1, т.
2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), 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 № 320
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал. 9, т. 2, чл.36 ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост (ЗОС) и чл.48 ал.1, т.2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(НРПУРОИ), Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община
Долна Митрополия и „АГРИСЕМ“ ООД, ЕИК 200232634, със седалище и
адрес на управление: гр.Плевен, ул.„Мусала“ № 5, ап. №8, представлявано
от Николай Юриев Пелишатски - Управител, чрез продажба дела на
Община Долна Митрополия представляващ: нежилищна сграда със ЗП
266.00кв.м., /АОС № 8886 от 14.02.2017 година/, при граници:
Североизток: УПИ II; Югоизток: УПИ II; Югозапад: УПИ II; Северозапад:
ж.п.линия, находяща се в УПИ II, кв. 69 по плана на с.Подем, област
Плевен, собственост на „АГРИСЕМ“ ООД, представлявано от Николай
Юриев Пелишатски – Управител, съгласно нот.акт № 70, том I, рег.№ 502,
дело №55 от 2013 година.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 5 200,00лв. /пет хиляди и двеста лева/, сума необлагаема с
ДДС, на основание чл. 45, ал.3 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия въз основа на
настоящото решение да издаде заповед и сключи договор за прекратяване
на съсобствеността.
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 2017 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, нежилищна
сграда със ЗП 266.00 кв.м., находяща се в УПИ II, кв. 69 по плана на
с.Подем, област Плевен.
По т. 10 Предложение за приемане на Проект за делба на поземлени
имоти – общинска собственост с НТП „пасище, мера“ по Картата на
възстановената собственост на с. Биволаре, с. Горна Митрополия, гр.
Долна Митрополия, с. Комарево, с. Ореховица, с. Рибен и 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 приемане на Проект за делба на поземлени имоти –
общинска собственост с НТП „пасище, мера“ по Картата на възстановената
собственост на с. Биволаре, с. Горна Митрополия, гр. Долна Митрополия,
с. Комарево, с. Ореховица, с. Рибен и с. Ставерци, 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 № 321
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.78а от
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделска земя /ППЗСПЗЗ/, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Приема изработените Проекти за делба на поземлени имоти, както
следва:
 Проект за делба №Ф09484/12.01.2017г. на поземлен имот
№000264 с площ 48.889 дка, начин на трайно ползване „пасище, мера“
/АОС №6739 от 27.01.2011г. / по КВС на с. Биволаре;
 Проект за делба №Ф09487/12.01.2017г. на поземлен имот
№000450 с площ 4.571дка, начин на трайно ползване „пасище, мера“ /АОС
№6758 от 28.01.2011г. / по КВС на с. Биволаре;
 Проект за делба №Ф11329/12.01.2017г. на поземлен имот
№114008 с площ 337.292 дка, начин на трайно ползване „пасище, мера“
/АОС №8012 от 17.02.2014г. / по КВС на с. Горна Митрополия;
 Проект за делба №Ф09766/12.01.2017г. на поземлен имот
№100001 с площ 35.297 дка, начин на трайно ползване „пасище, мера“
/АОС №3656 от 09.11.2007г. / по КВС на гр. Долна Митрополия;
 Проект за делба №Ф12167/12.01.2017г. на поземлен имот
№300084 с площ 32.536 дка, начин на трайно ползване „пасище, мера“
/АОС №8344 от 23.06.2014г./ по КВС на с. Комарево;
 Проект за делба №Ф13240/12.01.2017г. на поземлен имот
№000363 с площ 59.742 дка, начин на трайно ползване „пасище, мера“
/АОС №6820 от 12.05.2011г. / по КВС на с. Ореховица;
 Проект за делба №Ф11304/12.01.2017г. на поземлен имот
№302005 с площ 11.633 дка, начин на трайно ползване „пасище, мера“
/АОС №7029 от 07.07.2011г. / по КВС на с. Рибен;
 Проект за делба №Ф13397/12.01.2017г. на поземлен имот
№000615 с площ 422.131дка, начин на трайно ползване „пасище, мера“
/АОС №7673 от 19.10.2012г. / по КВС на с. Ставерци.

2. Одобрява изработените Скици – проект за делба на имоти, както
следва:
2.1. За поземлен имот №000264 с площ 48.889дка, начин на трайно
ползване „пасище, мера“ /АОС №6739 от 27.01.2011г. / по КВС на с.
Биволаре;
 Скица – проект №Ф09485 от 12.01.2017год. за проектен имот
№000384 с площ 46.155 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с.Биволаре , собственост на Община Долна Митрополия;
 Скица – проект №Ф09486 от 12.01.2017год. за проектен имот
№000386 с площ 2.735 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с.Биволаре и представляващ част от гробищния парк на селото,
собственост на Община Долна Митрополия;
2.2. За поземлен имот №000450 с площ 4.571дка, начин на трайно
ползване „пасище, мера“ /АОС №6758 от 28.01.2011г. / по КВС на с.
Биволаре;
 Скица – проект №Ф09488 от 12.01.2017год. за проектен имот
№000460 с площ 2.571 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с.Биволаре , собственост на Община Долна Митрополия;
 Скица – проект №Ф09489 от 12.01.2017год. за проектен имот
№000466 с площ 2.000 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с.Биволаре и представляващ част от гробищния парк на селото ,
собственост на Община Долна Митрополия;
2.3. За поземлен имот №114008 с площ 337.292дка, начин на трайно
ползване „пасище, мера“ /АОС №8012 от 17.02.2014г. / по КВС на с. Горна
Митрополия;
 Скица – проект №Ф11330 от 12.01.2017год. за проектен имот
№114072 с площ 334.314 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището
на с.Горна Митрополия , собственост на Община Долна Митрополия;
 Скица – проект №Ф11331 от 12.01.2017год. за проектен имот
№114073 с площ 2.978 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с.Горна Митрополия и представляващ част от гробищния парк на селото,
собственост на Община Долна Митрополия;
2.4. За поземлен имот №100001 с площ 35.297дка, начин на трайно
ползване „пасище, мера“ /АОС №3656 от 09.11.2007г. / по КВС на гр.
Долна Митрополия;
 Скица – проект №Ф09767 от 12.01.2017год. за проектен имот
№100009 с площ 2.509 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
гр. Долна Митрополия и представляващ част от гробищния парк на града,
собственост на Община Долна Митрополия;
 Скица – проект №Ф09768 от 12.01.2017год. за проектен имот
№100010 с площ 32.788 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
гр. Долна Митрополия , собственост на Община Долна Митрополия;

2.5. За поземлен имот №300084 с площ 32.536дка, начин на трайно
ползване „пасище, мера“ /АОС №8344 от 23.06.2014г. / по КВС на с.
Комарево;
 Скица – проект №Ф12168 от 12.01.2017год. за проектен имот
№300138 с площ 2.062 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с. Комарево и представляващ част от гробищния парк на селото,
собственост на Община Долна Митрополия;
 Скица – проект №Ф12169 от 12.01.2017год. за проектен имот
№300139 с площ 30.474 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с. Комарево, собственост на Община Долна Митрополия;
2.6. За поземлен имот №000363 с площ 59.742дка, начин на трайно
ползване „пасище, мера“ /АОС №6820 от 12.05.2011г. / по КВС на с.
Ореховица;
 Скица – проект №Ф13241 от 12.01.2017год. за проектен имот
№000418 с площ 56.896 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с. Ореховица, собственост на Община Долна Митрополия;
 Скица – проект №Ф13242 от 12.01.2017год. за проектен имот
№000421 с площ 2.845 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с. Ореховица и представляващ част от мюсюлманския гробищен парк на
селото, собственост на Община Долна Митрополия;
2.7. За поземлен имот №302005 с площ 11.633 дка, начин на трайно
ползване „пасище, мера“ /АОС №7029 от 07.07.2011г. / по КВС на с.
Рибен;
 Скица – проект №Ф11305 от 12.01.2017год. за проектен имот
№302031 с площ 7.261 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с. Рибен, собственост на Община Долна Митрополия;
 Скица – проект №Ф11306 от 12.01.2017год. за проектен имот
№302032 с площ 4.372 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с. Рибен и представляващ част от гробищния парк на селото, собственост
на Община Долна Митрополия;
2.8. За поземлен имот №000615 с площ 422.131дка, начин на трайно
ползване „пасище, мера“ /АОС №7673 от 19.10.2012г. / по КВС на с.
Ставерци.
 Скица – проект №Ф13398 от 12.01.2017год. за проектен имот
№000617 с площ 419.635 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището
на с. Ставерци, собственост на Община Долна Митрополия;
 Скица – проект №Ф13399 от 12.01.2017год. за проектен имот
№000624 с площ 2.496 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с. Ставерци и представляващ част от гробищния парк на селото,
собственост на Община Долна Митрополия;
3. Площта на новообразуваните имоти, представляващи част от
гробищни паркове, да се изключат от баланса на пасищата и мерите,
собственост на Община Долна Митрополия, както следва:

 имот №000386 с площ 2.735 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС
за землището на с.Биволаре , собственост на Община Долна Митрополия;
 имот №000466 с площ 2.000 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС
за землището на с.Биволаре , собственост на Община Долна Митрополия;
 имот №114073 с площ 2.978 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС
за землището на с.Горна Митрополия , собственост на Община Долна
Митрополия;
 имот №100009 с площ 2.509 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС
за землището на гр. Долна Митрополия , собственост на Община Долна
Митрополия;
 имот №300138 с площ 2.062 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС
за землището на с. Комарево, собственост на Община Долна Митрополия;
 имот №000421 с площ 2.845 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС
за землището на с. Ореховица, собственост на Община Долна Митрополия;
 имот №302032 с площ 4.372 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС
за землището на с. Рибен, собственост на Община Долна Митрополия;
 имот №000624 с площ 2.496 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС
за землището на с. Ставерци, собственост на Община Долна Митрополия;
4. Одобрява промяна в начина на трайно ползване на
новообразуваните имоти, описани в т.3. Промяната да се извърши след
становище на РИОСВ – Плевен, съгласно чл.78а от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
5. Възлага на Кмета на общината да поиска от Общинска служба
„Земеделие“ – гр.Долна Митрополия да отрази промяната в Картата на
възстановената собственост за землищата на с.Биволаре, с.Горна
Митрополия, гр.Долна Митрополия, с.Комарево, с.Ореховица, с.Рибен и
с.Ставерци съобразно настоящото решение.
6. След отразяване на промяната в КВС на с.Биволаре, с.Горна
Митрополия, гр.Долна Митрополия, с.Комарево, с.Ореховица, с.Рибен и
с.Ставерци, възлага на Кмета на общината, за новообразуваните имоти, да
се съставят актове за общинска собственост.
По т. 11 Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от
Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, за стопанската 2017 – 2018 година.
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне на пасища, мери и ливади от Общински
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за
стопанската 2017 – 2018 година, 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 Герашки, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Радослав Илиевски не участва в гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 322
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.1, ал.3, ал.12,
чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.98 ал.4 от Правилник за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Долна
Митрополия:
1.
Определя пасища и мери за разпределение през стопанската
2017-2018 година, предназначени за индивидуално ползване по землища
на територията на Община Долна Митрополия, съгласно списък Приложение №1.
2.
Дава съгласие за отдаване под наем на имотите по т.1 на
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, при спазване на
условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл.98, чл.99 и чл.100 от ППЗСПЗЗ, за срок
от 5 /пет/ стопански години.
3.
Потвърждава за стопанската 2017/ 2018 година, приетите с
Решение № 94 от 26.02.2016 година от Общински съвет, Правила за
ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община
Долна Митрополия.
4.
Приема Годишен план за паша за стопанската 2017/2018
година, съдържащ размера и местоположението на имотите в землищата
на населените места, съгласно Приложение №2.
5.
Дава съгласие при проявен интерес, за останалите след
разпределението свободни имоти, да се проведат публични търгове с тайно
наддаване за отдаване под наем, за една стопанска година /2017-2018/,
съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
6.
Приема годишна наемна цена за общинските мери и пасища, за
индивидуално ползване през стопанската 2017/2018 година и начална

тръжна цена за имотите по т.4 от настоящото решение в размер на 8,00
лв./дка /определена по пазарен механизъм, съгласно чл.37и, ал.1 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи/.
7.
Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички необходими правни и фактически действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
8.
Неразделна част от настоящото решение са:
Списък с площта, категорията и местоположението на
пасищата и мерите за индивидуално ползване;
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на
територията на Община Долна Митрополия;
Годишния план за паша ;
Пазарни оценки /по землища/ от независим лицензиран
оценител;
Списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения,
регистрирани като юридически лица.
По т. 12 Предложение за изработване на Подробен устройствен план
(ПУП) за поземлени имоти в землището на с. Славовица. Вносител: Кмет
на Общината
П. Цоновска: Съществуваща концесия. Не е експлоатирана,
закупена е от друга фирма. Това е приемане на парцеларния план, разбира
се. Няма какво да добавя.
Р. Илиевски: На първото заседание на постоянните комисии,
изказах някои съображения, но тогава нямаше конкретика. На следващата
комисия по околна среда вече си изясних нещата и Ви призовавам да не
даваме съгласие за изработването на ПУП. Тази концесия е приета от
Министерски съвет 2013 година, като е заобиколено европейското и
местното екологично законодателство. Оказа се, че няма изработен ОВОС.
Направено е само едно съгласуване с РИОСВ, и то в лицето на един
експерт и тогавашния ръководител на инспекцията. ОВОС-а е едно много
сериозно и отговорно мероприятие, отнемащо няколко месеца. Участват
15-20 експерта по различни направления. Оказва се, че концесионната
площ, която е дадена, в размер на около 250 дка, изцяло попада в „Натура
2000“, тоест в Европейската екологична мрежа, ЗЗ Искър /защитена зона
Искър/. Не случайно фирмата концесионер от 2013 г., когато им е дадена
земята, не е предприела никакви стъпки – това е „минирано поле“. Оказа
се, че Министерски съвет миналата година юни месец, дава едно съгласие
тази концесия, която за мен е нищожна, да се прехвърли на друга фирма.
Забележете - от юни месец, чак декември месец, Министъра на
енергетиката е сключила договор с тази фирма. Защо 6 месеца е била
разтворена времевата ножица? Какво се е случвало? Нищо. Просто са
замитани следи. Има компетентни органи и аз няма да спра дотук. Ще

информирам по надлежния ред и Министър председателя на Република
България за отмяна на тази концесия и второ – мисля да сезирам Главния
прокурор, защото това е сериозно престъпление. Това са 250 дка и всички
попадащи в „Натура 2000“. Призовавам Ви да не подкрепяме такъв план.
Ще влезем и ние самите в капана на нарушаване на европейското
законодателство.
П. Цоновска: Напомням, че общините имат не разрешителен, а
уведомителен режим. Разрешенията, както Вие споменахте, се дават от
Министерство на енергетиката. Не познавам нито едната фирма, нито
другата, но в момента ние имаме задание за парцеларен план, което
означава инвестиционно намерение. Има закони, в които е регламентирано
как се дава, за какво се дава, може или не може да се добива нещо.
Решението в крайна сметка е Ваше. По тази линия попадат всички и
„Огнеупорни глини“ и т.н.
Р. Илиевски: Ще дам разяснения по „Огнеупорни глини“, защото
засегнахте тази тема. Когато бях Директор на РИОСВ, „Огнеупорни
глини“ тогава кандидатстваха. Първо - тогава се направи ОВОС, второекспертите на инспекцията отидоха на място и промениха реперите на
самата концесия, така че те граничат с Натура 2000, но нито една точка не
попада в Натура 2000. Орязаха част от площта. Разберете, че тук става
въпрос за 250 дка на брега на Искър.
П. Петров: Тъй като има неяснота по документите за концесията –
има ли ОВОС и т.н., предлагам да оттеглим предложението и да изискваме
допълнителни документи. Има ли други становища, предложения? Няма.
Който е съгласен да оттеглим точката от дневния ред, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Предложението е оттеглено.
По т. 13 Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за
вписване на данни в регистъра на общинските детски градини в община
Долна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на
общинските детски градини в община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван 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 № 323
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3
от ЗМСМА и чл. 346, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗПУО, Общински съвет
Долна Митрополия:
1. Приема Наредба за условията и реда за вписване на данни в
регистъра на общинските детски градини в община Долна Митрополия.
По т. 14 Докладна записка относно информация за състоянието на
училищната материална база, демографските тенденции и перспектива на
образованието в община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Петров: Това е документ, който бе изискан от г-н Първанов и г-н
Илиевски на предходното заседание на ОбС. На базата на този документ
ще бъде организиран дебат относно бъдещето на образованието в нашата
община.
Р. Илиевски: Добре е разработен този анализ. Тенденцията е ясна и
обезпокояваща. Ние каквото и да коментираме тук, нито можем да спрем
миграционния процес, нито можем да върнем обратно хората в детеродна
възраст, за да увеличим местната популация. Не бива да се бавим с нашите
организационни решения и практични мерки. Виждам, че тук е анонсирана
една идея, която може би ще е работеща в бъдещи периоди – за обединено
училище и то така прецизирано, че да бъде балансирано на териториален
принцип от една страна, а от друга – ядрото на това обединено училище да
бъде там, където имаме достатъчно популация. Затова е добре общинска
администрация да внесе един проект за решение за конструиране на нещо
подобно, за да може още със стартиране на учебната година да изпреварим
събитията и да внесем определена стабилност в учебния процес на
територията на общината. Това, че имаме реновирана база или, че
хвърляме достатъчно средства, за да е успешен учебния процес е добре, но
не е достатъчно – децата ги няма. Оттам се влошава и качеството на
образование и се демотивира училищния персонал.
П. Петров: В дебата, който ще се проведе, трябва да участват не
само общински съветници, но и общинска администрация, кметове на
населени места, както и местната общност. Трябва да бъде обяснено добре
какво и защо ще се прави. Това ще е един не лек процес, в който
партийните страсти и популизма трябва да останат на заден план. В
момента голяма част от нашите училища вместо да произвеждат

качествени бъдещи кадри за икономиката, за образованието и т.н,
произвеждат безработни.
П. Цоновска: Постарахме се информацията да е достатъчно
подробна, с ясни изводи и както каза г-н Илиевски – няма време да чакаме.
Затова и в последният абзац е написано, че до началото на учебната
година, ние трябва да имаме решение за бъдещето на училищната мрежа в
общината. Ще има ли обединени училища, ще можем ли да стимулираме
родителите да си изпращат децата в тях и т.н. Това трябва да решим и то
съвместно с обществеността.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Предлагам да гласуваме
информацията за състоянието на училищната материална база,
демографските тенденции и перспектива на образованието в община Долна
Митрополия. Който е съгласен, 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 № 324
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация:
Приема информация за състоянието на училищната материална база,
демографските тенденции и перспектива на образованието в община Долна
Митрополия.
По т. 15 Предложение за осигуряване на финансова награда на
националната състезателка по бойни изкуства Ивет Иванова Горанова,
жител на гр. Долна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Както вече Ви казах Ивет Горанова от гр. Долна
Митрополия е европейски шампион, дай Боже следващата година да бъде
световен. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за осигуряване на финансова награда на националната
състезателка по бойни изкуства Ивет Иванова Горанова, жител на 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 № 325
На основание чл.21 ал.1 т.6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да бъде връчена награда в размер на 1000лв. на Ивет
Иванова Горанова спечелила Европейска титла на 44-ото Европейско
първенство по карате за кадети, джуниори, жени и мъже до 21-годишна
възраст, жител на община Долна Митрополия.
2. Средствата да бъдат изразходени и отчетени в местна дейност
”Общинска администрация”, §10-15- Материали.
По т. 16 Предложение за намаляване капитала на „БГ Енерджи ДМ“
АД – гр. Долна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Както ми възложихте преди няколко заседания,
изчакахме нормативният срок, и изпратихме Покана до „Симов стан“ да си
внесат остатъка от сумата към капитала на Дружеството, която не са
внесли още от самото начало. По тяхно предложение, съвместно с наши
юристи, разбира се, е подготвено това предложение за намаляване на
капитала и го свеждаме до размера на реално съществуващия такъв. На
практика се приспада невнесената вноска от „Симов стан“, която имаха
задължение да внесат през изтеклите две години. Знаете, че в момента
няма такава дейност в страната, поне засега такова е законодателството.
Ив. Цолов: В действителност съм поставял въпроса за развитието на
това Дружество и за неговото бъдеще. Това е сложна материя, тъй като има
доста пропуснати срокове и забавяния. Не ми става ясно от този документ
какъв ще е механизма за намаляване броя на акциите, а и предложението
дойде малко късно и нямах възможност да се запозная и консултирам.
Моето предложение е да се отложи точката за разглеждане, за да имаме
възможност да се запознаем подробно с казуса и да вземем коректно
решение.
Сл. Първанов: Добре си спомням годината на създаване на това
Дружество и заседанието, на което се прие решението. Ако съществуват
записи и протоколи, може да се прегледат, за да видите, че още тогава съм
казал, че ми „намирисва“ на измама. Много филми съм гледал и това ми
прилича точно на такъв – да бутнем тази сграда, а на нейно място да
съградим нещо със социална насоченост. И май се оказах прав. Пределно
вярвам на хората, изготвили настоящият документ. Предполагам са се

консултирали и с юристи, но цялата сага около това Дружество отдавна е
известна. Радвам се, че в края на краищата са предприети някакви мерки.
Истината е ясна – не са си изпълнили задълженията, ще си понесат
последствията.
Ал. Печеняков: Съгласен съм с г-н Цолов, но нека г-жа Цоновска
каже дали има някакви срокове, защото и това има значение. Ако има срок,
нищо не пречи да вземем текущото решение, а след това да се свика една
комисия, която да предприеме последващи действия.
П. Цоновска: Това се опитах да обясня вчера на заседанията на
постоянните комисии.
П. Петров: Това е сериозна стъпка, затова подкрепям мнението на гн Цолов да оттеглим предложението, а аз ще свикам извънредно заседание
на Общински съвет в най-кратки срокове, на което да бъде обсъдено само
текущото предложение.
П. Цоновска: Ние сме изпратили официална Покана, която те следва
да впишат в Търговския регистър и носят отговорност, ако не го направят.
Втората част от предложението е намаляване размера на акциите – от
500лв. на номинал да станат 25 лв. Аргумента не е наш, аргумента е на
юристите на „Симов стан“, които твърдят, че по такъв начин акциите
стават повече на брой и по-лесно конвертируеми, в което има резон.
Р. Илиевски: Сега се запознавам с това предложение. Защо не сме
изпреварили събитията и не сме водили вече такъв дебат, защото дори и да
вземем сега решение, то не влиза в сила веднага. Така че, ние ще вземем
едно нищожно решение. Тук се казва така: „…даваме съгласие….“, ама
дайте да видим кой ни го е поискал. Има ли писмено кой какво е поискал и
какво е дал. Ние говорим тук хипотетично. В момента мажоритарния дял
се държи от „Симов стан“. Имаме ли документ от тях, че те искат тази
промяна? Взимаме това решение, отиваме на събрание и ще се окаже, че не
е така. Необходимо е да имаме надлежно, нотариално заверено писмо от
„Симов стан“, че те искат тази промяна.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Има постъпило
предложение от г-н Цолов за отлагане на предложението за намаляване
капитала на „БГ Енерджи ДМ“ АД – гр. Долна Митрополия. Който е
съгласен, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 20, “Против”– 1, “Въздържали се” – 0
Предложението е отложено.
По т. 17 Отговор на Питане. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска чете Отговор №73/23.01.2017 г.
Св. Телефонска: Благодаря на г-жа Цоновска за отговора, който
даде на всички въпроси. Съжалявам за броя на въпросите, няма да се
повтори следващия път. На г-н Първанов ще кажа, че в нашата група се
знае кой, какво, къде и как.

П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

