ПРОТОКОЛ
№ 30
Днес, 30.03.2017г. 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 приемане на годишен отчет за 2016 г. за изпълнение
на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление
на отпадъците на територията на община Долна Митрополия.
Извънредно беше внесена и Докладна записка за определяне на
работна група във връзка с „БГ Енерджи ДМ“ АД.
Предлагам тези две предложения да бъдат както следва т. 15 и т. 16
от дневния ред. Има ли други предложения, становища?
Зл. Тодоров: Предлагам да бъде включена т. Питания в дневния ред.
П. Петров: Други предложения? Няма. Точка Питания ще бъде
последна точка 17. 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 на Доклад за изпълнението на Общинския план за
развитие на община Долна Митрополия през 2016 г. и Годишна програма
за 2017г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за приемане на отчет за дейността на МКБППМН Долна Митрополия през 2016 год.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
М. Илчева – Секретар на МКБППМН
3. Предложение за приемане на Годишен отчет за 2016 г. и Годишен
план за 2018 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги (2016-2020) на община Долна Митрополия

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за актуализация на Общински план за действие за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация (2014 – 2017) в изпълнение на целите на Национална стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.).
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за актуализация плана на капиталовите разходи на
община Долна Митрополия за 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за продажба на УПИ ІІ, кв. 24 по плана на с.
Биволаре, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за изработване на Подробен устройствен план
(ПУП) за поземлени имоти в землището на с. Славовица
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ, кв.
34 по плана на с. Биволаре
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за учредяване допълнително право на строеж в
УПИ ХVІІ-880, кв. 5 по плана на с. Ставерци
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за учредяване право на строеж на „ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за изграждане на трафопост в имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-1837, кв.191 по
плана на гр. Тръстеник
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за допълване на списъка със земеделски земи с
НТП „пасище, мера“ за индивидуално ползване през стопанската 20172018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за предоставяне на земя от Общински поземлен
фонд в землището на гр. Тръстеник, във връзка с изпълнение на съдебно
решение за признато право на собственост

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за поправка на допусната очевидна фактическа
грешка в Решение №321 от Протокол №28/28.02.2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14. Предложение за приемане на Проект за делба на поземлен имот
№114056 – общинска собственост с НТП „пасище,мера“ по Картата на
възстановената собственост на с. Горна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15. Предложение за приемане на годишен отчет за 2016 г. за
изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
16. Докладна записка за определяне на работна група във връзка с
„БГ Енерджи ДМ“ АД
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
17. Питане
Докл.: Зл. Тодоров – общински съветник
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
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 328
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 на Доклад за изпълнението на Общинския план
за развитие на община Долна Митрополия през 2016 г. и Годишна
програма за 2017г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Доклада и Програмата са достатъчно подробни. Няма
какво да добавя. Ако имате въпроси, ще отговоря.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем Доклад за изпълнението на Общинския план за развитие на
община Долна Митрополия през 2016 г. и Годишна програма за 2017г.,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 329
На основание чл.44, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91, ал. (18) от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема:
 Годишен доклад за изпълнение на ОПР 2014-2020 за 2016 г.
 Годишна програма за изпълнение на ОПР 2014-2020 за 2017 г.
По т. 2 Предложение за приемане на отчет за дейността на
МКБППМН - Долна Митрополия през 2016 год. Вносител: П. Петров –
Председател на ОбС и М. Илчева – Секретар на МКБППМН
П. Петров: Г-жа Илчева присъства на заседанието. Имате
възможност за въпроси и становища.
П. Цоновска: Смея да твърдя, че това е най-работещата комисия в
област Плевен, предвид резултатите. Изградена е много добра стиковка,
която в малко общини ще видите - между МВР, Комисията, Дирекция
Социално подпомагане и социалните услуги, които се предлагат на

територията на общината. Работата на възпитателите също е на много
високо ниво. Моите поздравления към г-жа Илчева.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем отчета за дейността на МКБППМН - Долна Митрополия през
2016 год., моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 330
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал.2 от
ЗБППМН Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Приема Отчета за дейността на местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община
Долна Митрополия за 2016 г.
По т. 3 Предложение за приемане на Годишен отчет за 2016 г. и
Годишен план за 2018 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие
на социалните услуги (2016-2020) на община Долна Митрополия.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем Годишен отчет за 2016 г. и Годишен план за 2018 г. по
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
(2016-2020) на община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 331
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 36б от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Приема Годишен отчет за 2016 год. и Годишен план за 2018 г. по
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
(2016-2020) на община Долна Митрополия.
По т. 4 Предложение за актуализация на Общински план за действие
за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация (2014 – 2017) в изпълнение на целите на Национална стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.). Вносител:
Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем актуализация на Общински план за действие за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2017)
в изпълнение на целите на Национална стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012-2020 г.), моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 332
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:

1. Приема Актуализиран план за действие за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода
(2014 – 2017) на община Долна Митрополия.
По т. 5 Предложение за актуализация плана на капиталовите разходи
на община Долна Митрополия за 2017 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем актуализация плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2017 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 333
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. Променя плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2017 г. в частта „Наименование на обектите/позициите“
както следва:
1.1. Променя позицията на обект: „Реконструкция и закриване на
старото общинско депо в землището на гр. Долна Митрополия“ от §53-09Придобиване на други НМА в §51-00 – Основен ремонт.
1.2. Общата стойност на обекта, вида и разпределението на
средствата по дейности не се променя.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
капиталовите разходи на общината.

По т. 6 Предложение за продажба на УПИ ІІ, кв. 24 по плана на с.
Биволаре, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем предложението за продажба на УПИ ІІ, кв. 24 по плана на с.
Биволаре, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 334
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/, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба на имот - частна общинска
собственост, с площ 750 кв.м., представляващ УПИ ІІ в кв. 24 по плана на
с.Биволаре, област Плевен /АОС № 8887 от 07.03.2017г./ на г-н Анастас
Милков Мутинов, с постоянен адрес: гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия“ бл.88,
вх.Б, ап.19, в качеството му на собственик на законно построена жилищна
сграда.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 поземлен
имот, в размер на 2360,00 лв. (две хиляди триста и шестдесет лева) без
ДДС - сума облагаема с ДДС, на основание чл. 45, ал.5, т.1 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 2017 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 750
кв.м., представляващ УПИ ІІ в кв.24 по плана на с.Биволаре, област
Плевен.
По т. 7 Предложение за изработване на Подробен устройствен план
(ПУП) за поземлени имоти в землището на с. Славовица. Вносител: Кмет
на Общината
П. Цоновска: Както знаете, това предложение беше оттеглено на
редовното заседание на Общински съвет миналия месец. Допълнително се
приложиха документи. Обсъдихме предложението на заседанията на
Постоянните комисии. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) за
поземлени имоти в землището на с. Славовица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев,
Иван Русанов, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Светла Телефонска, Славей Първанов,
Снежанка Иванковска, Петър Петров, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Радослав Илиевски
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Иван Герашки
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 335
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 за ПИ №№ 00132, 219006, 219045, 219046, 219015, 219020, 219027,
222001, 222009, 222022 по КВС за землището на с.Славовица, община
Долна Митрополия, попадащи в концесионната площ на предоставената с
Договор от 12.02.2013 г. от Министерски съвет на Р България
концесионна площ за добив на подземни богатства – строителни
материали от находище „Лилиян“

2. Одобрява заданието, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ за
изработването на описаният в т.1 от настоящото решение ПУП.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия в изпълнение на горното решение.
По т. 8 Предложение за учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ,
кв. 34 по плана на с. Биволаре. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем предложението за учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ, кв.
34 по плана на с. Биволаре, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 336
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.8 ал.9, 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 100 кв.м. от УПИ ІІІ /с обща площ
660 кв.м./, кв.34 по плана на с.Биволаре, област Плевен (АОС №
8888/16.03.2017г.), за построяване на жилищна сграда, съобразно
предназначението на урегулирания поземлен имот.
2. Определя пазарна цена за учредяване право на строеж върху
описания в точка 1 имот, възлизаща на 320.00 лв. (триста и двадесет
лева) без ДДС, 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 2017 година, със следния имот:
4.1 УПИ ІІІ в кв.34 с площ 620 кв.м. по плана на с.Биволаре, област
Плевен.
По т. 9 Предложение за учредяване допълнително право на строеж в
УПИ ХVІІ-880, кв. 5 по плана на с. Ставерци. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем предложението за учредяване допълнително право на строеж в
УПИ ХVІІ-880, кв. 5 по плана на с. Ставерци, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 337
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.37, ал.4 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и във връзка с чл.5 от
Договор за учредяване право на строеж върху 50 кв.м. от УПИ XVII – 880,
кв. 5 по плана на с.Ставерци, област Плевен, сключен на 05.10.2016 година
между ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ и ЗКПТУ „ЗЛАТЕН КЛАС –
Ставерци“, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди допълнително право на строеж върху
21.00 кв.м. /по проект обща ЗП 70.85 кв.м./ на ЗКПТУ „ЗЛАТЕН КЛАС –
Ставерци“ представлявано от Христо Стефанов Бързашки – Председател,

във връзка с одобрен инвестиционен проект за обект: навес
/второстепенна постройка за инвентар/, попадащ върху общински имот,
представляващ: УПИ XVII в кв.5, по плана на с.Ставерци, област Плевен,
/АОС №8840/10.06.2016 година/.
2. Определя пазарна цена за допълнителното право на строеж в
размер на 260,00лв. /двеста и шестдесет лева/ без ДДС, сума необлагаема
с ДДС, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност
/ЗДДС/.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши законосъобразно
всички процедури по учредяване на допълнителното право на строеж, в
полза на ЗКПТУ „ЗЛАТЕН КЛАС - Ставерци“.
По т. 10 Предложение за учредяване право на строеж на „ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за изграждане на трафопост в имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-1837, кв.191 по
плана на гр. Тръстеник. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем предложението за учредяване право на строеж на „ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за изграждане на трафопост в имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-1837, кв.191 по
плана на гр. Тръстеник, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 338
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл.62, ал. 2 от Закона за енергетиката
(ЗЕ), чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 4, т. 4 във връзка с чл.41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост (ЗОС) и чл. 52, ал. 1, т. 4 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 на „ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130277958, със седалище и
адрес на управление: гр.София район Младост, бул. Цариградско шосе 159,
бл. Бенч Марк Бизнес Център, представлявано от Виктор Любомиров
Станчев, Петър Холаковски, Томаш Пецка, за изграждане на мачтов
трансформаторен пост /МТП/ с размери 2м/2м /застроена площ 4 кв.м./,
както и сервитутно право върху прилежащата към него зона с площ 20.25
кв.м., определена съгласно Наредба № 16/09.06.2004г. за сервитутите на
енергийните обекти в УПИ II-1837, кв. 191 по плана на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС № 8721/29.01.2015 година/.
2. Определя пазарна цена за учредяване на вещното право в размер
на 114,00 лв. /сто и четиринадесет лева/, включваща цената на правото на
строеж и сервитутната зона на енергийния обект. Сумата е необлагаема с
ДДС, на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за данък върху добавената
стойност (ЗДДС).
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия, да издаде
заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.
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 2017 година, със следния имот:
4.1 УПИ II-1837 в кв. 191 целия с площ 180 кв.м. по плана на
гр.Тръстеник, област Плевен – за изграждане на мачтов трансформаторен
пост.
По т. 11 Предложение за допълване на списъка със земеделски земи
с НТП „пасище, мера“ за индивидуално ползване през стопанската 20172018 г. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем предложението за допълване на списъка със земеделски земи с
НТП „пасище, мера“ за индивидуално ползване през стопанската 20172018 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 339
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет
Долна Митрополия:
Допълва списъка на земеделски земи – общинска собственост с НТП
„пасище, мера“ за индивидуално ползване през стопанската 2017-2018
година, одобрен с Решение № 322 от 28.02.2017 година, със следните
имоти:
Населено
място

ПИ №

Местност

Ставерци

000307

Радойски лозя

Ставерци

000314

Селска падина

Ставерци

000584

Ормана

Тръстеник

000241

Пасището

Тръстеник

000246

Пасището

Тръстеник

313046

Зад пасището

НТП
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера

Категория

Площ

Годишна
наемна
цена/дка

ІV

66.579

8.00 лв.

ІV

861.437

8.00 лв.

VІ

394.271

8.00 лв.

169.771

8.00 лв.

ІV

351.855

8.00 лв.

VІ

198.442

8.00 лв.

По т. 12 Предложение за предоставяне на земя от Общински
поземлен фонд в землището на гр. Тръстеник, във връзка с изпълнение на
съдебно решение за признато право на собственост. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем предложението за предоставяне на земя от Общински поземлен
фонд в землището на гр. Тръстеник, във връзка с изпълнение на съдебно
решение за признато право на собственост, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 340
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи /изменен и допълнен ДВ, бр. 61/2016 г./
и в изпълнение на влязло в сила съдебно решение №1462 от 22.10.2015
година по гражданско дело №2742 от 2015 година по описа на Районен съд
– Плевен, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се предостави на Снежа Петкова Асенова с
постоянен адрес: с.Овча могила, област Велико Търново и Борислав
Петков Сирашки с постоянен адрес: Съединени американски щати, щат
Невада 89146, гр.Лас Вегас /наследници на Цветко Петков Сирашки б.ж.
на гр.Тръстеник/, земя от Общински поземлен фонд, представляваща ПИ
№ 338003 с площ 1.304 дка, начин на трайно ползване „нива“, местност
„Дворните места“ по КВС за землището на гр.Тръстеник, област Плевен,
поради признато право на собственост с Решение №1462 от 22.10.2015
година по гражданско дело № 2742 от 2015 година на Районен съд Плевен.
2. Имотът описан в т.1 да се отпише от актовите и счетоводни книги
на Община Долна Митрополия.
По т. 13 Предложение за поправка на допусната очевидна
фактическа грешка в Решение №321 от Протокол №28/28.02.2017 г.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем предложението за поправка на допусната очевидна фактическа
грешка в Решение №321 от Протокол №28/28.02.2017 г., моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 341
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема промяна в т. 3 на Решение № 321 от Протокол №
28/28.02.2017 г., като:
Вместо:
„……..имот №000466 с площ 2.000 дка ………..“;
„……..имот №302032 с площ 4.372 дка ………..“;
Да се чете:
„……..имот №000460 с площ 2.571 дка ………….“;
„……..имот №302031 с площ 7.261 дка ………….“.
2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 321 от
Протокол № 28/28.02.2017 г., което в останалата си част остава
непроменено.
По т. 14 Предложение за приемане на Проект за делба на поземлен
имот №114056 – общинска собственост с НТП „пасище,мера“ по Картата
на възстановената собственост на с. Горна Митрополия Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на Проект за делба на поземлен имот
№114056 – общинска собственост с НТП „пасище,мера“ по Картата на
възстановената собственост на с. Горна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 342
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 изработеният Проект за делба №Ф11333/04.03.2017г. на
поземлен имот №114056 с площ 6.049 дка, начин на трайно ползване
„пасище, мера“ /АОС №7087 от 29.07.2011г. / по КВС на с. Горна
Митрополия;
2. Дава съгласие да се изключи площта на проектен имот №114074 с
площ 2.037дка, НТП „пасище, мера“ от площта на ПИ №114056, съгласно
изготвената и заверена от Общинска служба „Земеделие“ – гр.Долна
Митрополия скица-проект № Ф11334 от 04.03.2017 година по КВС на с.
Горна Митрополия, област Плевен.
3. Одобрява изработените Скици – проект за делба на имота, както
следва:
3.1. Скица – проект №Ф11334 от 04.03.2017год. за проектен имот
№114074 с площ 2.037дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с.Горна Митрополия , собственост на Община Долна Митрополия;
3.2. Скица – проект №Ф11335 от 04.03.2017год. за проектен имот
№117075 с площ 4.012 дка, НТП „пасище, мера“ по КВС за землището на
с.Горна Митрополия, собственост на Община Долна Митрополия;
4. Допуска промяна в начина на трайно ползване на новообразуваният
имот, описан в т.3.1. 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 землището на с.Горна Митрополия,
съобразно настоящото решение.
6. След отразяване на промяната в КВС на с.Горна Митрополия,
възлага на Кмета на общината, за новообразуваните имоти, да се съставят
актове за общинска собственост.
По т. 15 Предложение за приемане на годишен отчет за 2016 г. за
изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия.
Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на Проект за делба на поземлен имот

№114056 – общинска собственост с НТП „пасище,мера“ по Картата на
възстановената собственост на с. Горна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 343
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 9
от Закона за управление на отпадъците и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване
на околната среда, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната
среда за 2016 г. на територията на община Долна Митрополия.
2. Приема информация за изпълнение на Програма за управление на
отпадъците за 2016 г.
3. Възлага на кмета на община Долна Митрополия да предприеме
последващи действия за представяне на отчетите по т. 1 и т. 2 в РИОСВ –
Плевен.
По т. 16 Докладна записка за определяне на работна група във
връзка с „БГ Енерджи ДМ“ АД. Вносител: Председател на ОбС
П. Петров: Предлагам в работната група да участват г-н Злати
Тодоров и г-н Ивалин Цолов. Имате думата за предложения?
Ал. Печеняков: Предлагам 10 мин. почивка.
10 мин. почивка
П. Петров: Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен с
така сформираната работна група, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, 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.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
Алина Симеонова не присъства на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 344
На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Сформира работна група за изработване на съвместно решение с
представители на съакционера „Симов Стан“ ЕООД относно бъдещето на
„БГ Енерджи ДМ“ АД.
2. Работната група се състои от двама представители на Общински
съвет Долна Митрополия, Кмета на Община Долна Митрополия и един
представител на Общинска администрация.
3. Представители на ОбС в работната група са: г-н Злати Тодоров и
г-н Ивалин Цолов
По т. 17 Питане. Вносител: Зл. Тодоров – общински съветник
Зл. Тодоров: Искам да повдигна въпроса, относно престижа на
община Долна Митрополия, който се гради в интернет пространството и
по-точно в социалната мрежа Facebook. В тази връзка искам да попитам
Кмета на общината и Председателя на Общински съвет, създавана ли е
официална страница на общината във Facebook, с наименование – община
Долна Митрополия и профилна снимка – сградата на общинска
администрация. Давали ли сте съгласие за създаването на такава страница?
Запознати ли сте със съществуването й и нейното съдържание?
П. Цоновска: Лично аз, като физическо лице, никога не съм имала
профил във Facebook и нямам такова намерение в бъдеще. По моя заповед,
с цел сигурност на интернет системата на общинска администрация,
Facebook е изключен от сървъра. Няма вариант ние да даваме разрешение
на когото и да е да създава такава страница.
Зл. Тодоров: Такава страница съществува. Профилната снимка е с
фасадата на общинска администрация, с името на общината. Страницата е
изпълнена с реклами на фирми, продаващи пердета, автомобили на старо и
т.н. Най-лошото в случая е, че тази страница се ползва за втори път по
време на предизборна кампания за политическа агитация, тясно партийна.
П. Цоновска: Категорично заявявам, че общината няма нищо общо с
това. Преди няколко дни г-н Печеняков ми се обади, за да ми каже за г-н
Славко Димитров, който не е наш общински съветник. Той не ми каза, че
се спекулира с името на общината, а говореше в лично качество.
Р. Илиевски: Г-н Славко Димитров във Вашата листа за общински
съветници ли е?

П. Цоновска: Да.
Р. Илиевски: Тогава трябва да вземете отношение. Вие, г-жо
Цоновска, трябва да пазите името и символите на общината. Моля Ви, като
орган на изпълнителната власт, да сезирате прокуратурата за това, бих
казал „прелюбодейство“ със симмволите на общината
П. Петров: Това е несериозно, г-н Илиевски. Осъждам действията на
г-н Димитров. Бях член на тази група, но от известно време съм блокиран.
Facebook е свободна територия. Ние не сме патентовали нито името на
общината, нито снимката на сградата на общинска администрация. Не е
честно и не е правилно тя да бъде използвана. Единственото, което можем
да предприемем е да помолим въпросното лица да свали снимката и да
смени името на групата. Всеки съветник може да сезира прокуратурата в
лично качество.
П. Цоновска: Категорично заявявам, че ще изпратим официално
писмо до г-н Димитров с молба да свали снимката на общината, както и да
смени заглавието на групата.
М. Траянов: Сега научавам за въпросната страница. Не одобрявам
случващото се. Лицето Славко Петров Димитров е член на партия ГЕРБ,
но ако е публикувал или коментирал нещо на тази страница, той го е
направил по собствена инициатива, без участието и съгласието на
общинското ръководство на партия ГЕРБ. Ще съдействам на г-жа
Цоновска в действията й към г-н Димитров – да бъдат свалени от
страницата символите на общината. На господата „от ляво“ им е много
къса паметта. Нима забравихте преди години какво се качваше за мен по
информационното табло на общината? Каква пропаганда се извършваше
срещу общински съветник? Всичко е заснето и доказано. Сега Ви „захапа
комара“ и „пеете“.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

