ПРОТОКОЛ
№ 36
Днес, 25.07.2017г. 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 17 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Уважаеми дами и господа, предварително Ви бе раздаден проекта за
дневен ред. Има ли други предложения? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “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 изпълнение на решенията на
Общински съвет Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение относно Наредба за изменение и допълнение на
„Наредба за рекламната дейност на община Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
3. Предложение за приемане на отчет за извършените разходи за
сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и
чистота на териториите за обществено ползване и постъпилите приходи от
Такса битови отпадъци в община Долна Митрополия към 31.12.2016г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
4. Предложение за приемане на отчет за състоянието на общинския
дълг към 31.12.2016 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
5. Предложение за приемане на отчет за касовото изпълнение на
бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Долна
Митрополия за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по пълна бюджетна
класификация
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

6. Предложение за одобряване разходите за командировка на
Председател на ОбС Долна Митрополия.
Докл.: Ц. Андрейски – Зам.–Кмет на Общината
7. Предложение за изпълнение за задължения по договор за
безвъзмездна финансова помощ № Д-34-5/18.01.2017 г., финансиран по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BGI6M10P002-1 .006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, приоритетна ос
1„Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и
обезпечаването на авансово плащане по проект: BG16M10P002-1.006.0004
„Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ чрез подписване
на Запис на Заповед в полза на община Плевен
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
8. Предложение за ползване на безлихвен заем от набирателните
сметки на община Долна Митрополия за осигуряване на допълнителен
ресурс за покриване на разходите за ДДС до възстановяването му от НАП
и по други плащания по проект № BG16M1OP002-1.006.0004 „Интегриран
воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, одобрен за финансиране по
процедура BGI6M10P002-1 .006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“,
приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
9. Предложение за избор на форма на управление на горски
територии – собственост на община Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
10. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост /Павилион №2/, разположена в УПИ V-1004, кв. 19
по плана на гр. Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
11. Предложение за отдаване под наем на част от поземлен имот
№300135 с НТП „Друга селскостопанска територия“ по КВС за землището
на с. Комарево
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
12. Предложение за допълнение и промяна на Правилата за ползване
на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Долна
Митрополия през стопанската 2017/2018 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

П. Петров: Уважаеми колеги, предстои да взимаме 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 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 388
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”.
Общинският съветник Алина Симеонова влиза в Салона на
общината.
По т. 1 Предложение за приемане на отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет Долна Митрополия. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Задължителен отчет. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на отчет за изпълнение на решенията
на Общински съвет Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 389
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА 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 за периода 01.01.2017 г.-30.06.2017 год.

По т. 2 Предложение относно Наредба за изменение и допълнение на
„Наредба за рекламната дейност на община Долна Митрополия. Вносител:
Кмет на общината
П. Цоновска: Промяната, която правим в Наредбата за рекламната
дейност е по предложение на прокурор Шарков. Нямаме право да
забраняваме и ограничаваме рекламирането на вероизповедания.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изменение и допълнение на „Наредба за рекламната
дейност на община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 390
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и
чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на ,,Наредба за
рекламната дейност на Община Долна Митрополия“ както следва:
Параграф единствен: Чл. 7, ал. 2, т. 6 се отменя.
Настоящата Наредба влиза в сила от момента на нейното
обнародване по реда на чл. 37, ал. 3 от ЗНА.
Влизат общинските съветници Георги Гинчев и Иван Русанов.
По т. 3 Предложение за приемане на отчет за извършените разходи
за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и
чистота на териториите за обществено ползване и постъпилите приходи от
Такса битови отпадъци в община Долна Митрополия към 31.12.2016г.
Вносител: Кмет на общината
П. Цоновска: Тъй като са възникнали въпроси на заседанията на
постоянните комисии, в ръцете си държа справки, с които можете да се
запознаете, ако желаете.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на отчет за извършените разходи за
сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и
чистота на териториите за обществено ползване и постъпилите приходи от
Такса битови отпадъци в община Долна Митрополия към 31.12.2016г.,
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 № 391
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл.100, ал.1 и чл.140, ал.
1 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет Долна Митрополия:
Приема отчета по изпълнението на план – сметка за приходите и
разходите на Такса битови отпадъци в община Долна Митрополия към
31.12.2016 год.
По т. 4 Предложение за приемане на отчет за състоянието на
общинския дълг към 31.12.2016 г. Вносител: Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 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 № 392
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и в изпълнение на
чл.9 от Закона за общинския дълг, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Приема отчет за състоянието на общинския дълг на Община
Долна Митрополия към 31.12.2016г., съгласно Приложение №15.
По т. 5 Предложение за приемане на отчет за касовото изпълнение
на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Долна
Митрополия за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по пълна бюджетна
класификация. Вносител: Кмет на общината
П. Цоновска: Би трябвало отчета да бъде разгледан първо от Сметна
палата и тогава да го внесем в Общински съвет, но Сметна палата
предвиждат идването си в общината през септември. Така ще изпуснем
сроковете за внасяне на отчета в Общински съвет по закон.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на отчет за касовото изпълнение на
бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Долна
Митрополия за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по пълна бюджетна
класификация, 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 № 393
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140, от
Закона за публичните финанси и чл.49 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общинския
съвет Долна Митрополия:
1.Приема отчет за изпълнението на бюджета. на община Долна
Митрополия към 31.12.2016 г. по прихода и разхода по параграфи ,
функции и дейности както следва :

1.1. По прихода - приема отчет за изпълнението на бюджета към
31.12.2016 г., разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1, 2, 3.
1.2. По разхода - приема отчет за изпълнението на бюджета към
31.12.2016 г., разпределени по второстепенни разпоредители , параграфи,
функции и дейности, съгласно Приложения № 4, 5, 6, 7, 8 и 10.
2. Приема отчет за изпълнението на Средствата от Европейския съюз
на община Долна Митрополия за 2016 г., съгласно Приложения №11, 12,
13, 14, 15.
3. Приема отчет за изпълнението на плана за капиталовите разходи
на община Долна Митрополия към 31.12.2016 г., съгласно Разчет за
финансиране на капиталовите разходи Приложение №9.
По т. 6 Предложение за одобряване разходите за командировка на
Председател на ОбС Долна Митрополия. Вносител: Зам.–Кмет на
Общината
П. Петров: Има ли питания? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за одобряване разходите за командировка на Председател
на ОбС 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 № 394
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредба за
командировките в страната, Общински съвет – Долна Митрополия:
Одобрява разходите за командировка на Кмет на община Долна
Митрополия и Председател на Общински съвет – Долна Митрополия за
2017 г., както следва:
I. За второ тримесечие:
Петър Валентинов Петров – Председател на Общински съвет Долна
Митрополия, в размер на 10 лева.

По т. 7 Предложение за изпълнение за задължения по договор за
безвъзмездна финансова помощ № Д-34-5/18.01.2017 г., финансиран по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BGI6M10P002-1 .006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, приоритетна ос
1„Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и
обезпечаването на авансово плащане по проект: BG16M10P002-1.006.0004
„Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ чрез подписване
на Запис на Заповед в полза на община Плевен. Вносител: Кмет на
общината
П. Цоновска: Вчера обясних подробно в комисиите защо
подписването на Запис на Заповед е в полза на община Плевен. Община
Плевен е гарантирала целият аванс на проекта, тъй като тя е бенефициент,
а ние партньор. Ние трябва да си обезпечим аванса за Долна Митрополия и
Тръстеник.
Тъй като сме на тази точка, мисля че е подходящ момент да Ви
поканя лично, въпреки че всеки от Вас е получил покана за церемонията
„първа копка“ на „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“
– 31.07.2017 г. от 11.00 ч. Поканени са всички депутати, избрани от
Плевенски район, ще присъства Зам.-Министъра на МОСВ. Добре дошли
сте всички, защото знаете, че това е един ключов проект за нашата община.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изпълнение за задължения по договор за безвъзмездна
финансова помощ № Д-34-5/18.01.2017 г., финансиран по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGI6M10P002-1
.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, приоритетна ос 1„Води“ на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и обезпечаването на
авансово плащане по проект: BG16M10P002-1.006.0004 „Интегриран воден
цикъл Плевен – Долна Митрополия“ чрез подписване на Запис на Заповед
в полза на община Плевен, 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 № 395
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с Договор за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-5/18.01.2017 г.,
сключен между Министерството на околната среда и водите като
Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда” от една страна
и Община Плевен като Бенефициент и община Долна Митрополия като
партньор от друга страна и Допълнително споразумение от 24.10.2016 г. за
между общинско сътрудничество по изпълнение на партньорски проект:
„Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” предлагам на
Общински съвет – Долна Митрополия да вземе следното:
1. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, в полза на община
Плевен, платима на предявяване в размер на 4 398 343, 12 лв. (четири
милиона триста деветдест и осем хиляди триста четиридесет и три лева и
дванадесет стотинки) и в срок до шестдесет дни от датата на финалното
отчитане на проект: BG16M10P002-1.006.0004, когато записът на заповед
не е предявен, за обезпечаване на 100 % от полагащото й се авансово
плащане по проекта на стойност 4 398 343, 12 лв. (четири милиона триста
деветдест и осем хиляди триста четиридесет и три лева и дванадесет
стотинки), съответстващо на 50,03141 % от сумата на полученото общо
авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ Д-34-5/18.01.2017 г. за изпълнението на проект: „Интегриран воден
цикъл Плевен - Долна Митрополия” с обща стойност 8 791 163,64 лв..
2. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да подпише
запис на заповед за сумата, посочена в т. 1, в полза на Община Плевен.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички необходими правни и фактически действия във връзка с
изпълнението на настоящото решение.
По т. 8 Предложение за ползване на безлихвен заем от
набирателните сметки на община Долна Митрополия за осигуряване на
допълнителен ресурс за покриване на разходите за ДДС до
възстановяването му от НАП и по други плащания по проект №
BG16M1OP002-1.006.0004 „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия“, одобрен за финансиране по процедура BGI6M10P002-1 .006
„Изпълнение на ранни ВиК проекти“, приоритетна ос 1 „Води“ на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Вносител: Кмет на
общината
П. Цоновска: Може заема да не се използва, но в случай, че се
забави много във времето възстановяването на ДДС, трябва да имаме
готовност. Обясних вчера на комисиите защо се получава забавяне.

П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за ползване на безлихвен заем от набирателните
сметки на община Долна Митрополия за осигуряване на допълнителен
ресурс за покриване на разходите за ДДС до възстановяването му от НАП
и по други плащания по проект № BG16M1OP002-1.006.0004 „Интегриран
воден цикъл Плевен – 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 № 396
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общинския съвет
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от
набирателните сметки на община Долна Митрополия за покриване на
извършени разходи по проект № BG16М1ОР002-1.006.0004 „Интегриран
воден цикъл Плевен- Долна Митрополия“, одобрен за финансиране по
прецедура BG16М1ОР002-1.006 „ Изпълнение на ранни ВиК проекти“, по
приоритетна ос 1 „ Води“ на оперативна програма „ Околна среда 20142020“.
2. Определя максимален размер на ползвания временен безлихвен
заем – 800 000лв.
3. Определя максимален срок на възстановяване на ползвания
временен безлихвен заем до15.12.2017г.
По т. 9 Предложение за избор на форма на управление на горски
територии – собственост на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет
на общината
П. Цоновска: Правим това предложение, тъй като изтича договора
ни с ТП ДГС – Плевен, а и предвид икономически по – изгодните
предложения за стопанисване и управление на общинските горски
територии. Оказва се, че частен лесовъд ще извършва същите дейности, на
цени, много по-ниски от досегашните.

М. Траянов: В комисията по местно самоуправление, обществен ред
и нормативна уредба беше изказано становище от г-н Герашки, да запазим
старата форма на управление, но по същество не беше направено
предложение.
Ал. Печеняков: Недоволството от старата форма на управление е
било може би не само от високата цена на услугите, а и от незаконната сеч,
която се извършва.
Ив. Герашки: Напоследък много често започна да влиза в сила този
неолиберален модел, че държавата е лош собственик, че общините са лоши
собственици, а аз не споделям това становище. Не оспорвам конкретното
предложение, но ще се въздържа от гласуване. Държа на изграждане на
държава в България.
Л. Евтимов: На територията на общината има много вековни
дървета. Не знам дали са маркирани тези дървета от съответната служба.
Преди години, с помощта на г-н Илиевски като Директор на РИОСВ, се
намесихме и в с. Комарево успяхме да спрем сечта на вековни дъбове.
Тогава бяха държавна горска територия. Сега има и на общинска
територия такива дървета. Желателно е да ги запазим за поколенията.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за избор на форма на управление на горски
територии – собственост 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 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” – Иван Герашки
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 397
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.181, ал. 2 от
Закона за горите, във връзка с чл.181, ал.1, т.3 от същия закон, Общински
съвет – Долна Митрополия::
1. Дава съгласие управлението на горските територии - собственост
на община Долна Митрополия да се осъществява от търговец, вписан в
публичния регистър за упражняване на лесовъдна практика - "ИЛИДА

ФОРЕСТ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 201651311, представлявано от Данаил
Милчев Найденов,притежаващ УДОСТОВЕРЕНИЕ №2004-2/20.09.2011г.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши съответните правни
действия по сключване на договор с "ИЛИДА ФОРЕСТ КОНСУЛТ" ООД,
ЕИК 201651311 и идентификационен № по ДДС ВG201651311 с
адрес:гр.Плевен, жк. „Сторгозия" Бл.58, Вх.А, ет.4, ап.12, представлявано
от Данаил Милчев Найденов за срок от 2 години.
По т. 10 Предложение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост /Павилион №2/, разположена в УПИ V1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия. Вносител: Кмет на
общината.
П. Цоновска: Има постъпило заявление относно този павилион.
Идеята е да бъде каса за плащане на битови сметки.
П. Петров: Въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост /Павилион №2/, разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана
на гр. 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 № 398
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл.14 ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.15 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 3, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и
публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от обект -

Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия, предстваляваща Павилион
№ 2 с нетна площ 7,98 кв.м. /АОС № 7802/12.06.2013 година/, с цел
откриване на каса за заплащане на предоставени услуги – интернет и
кабелна телевизия. .
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ - 27,39 лв.
/Двадесет и седем лева и тридесет и девет стотинки/ без ДДС или 32,88
лв. /тридесет и два лева и осемдесет и осем стотинки/ с ДДС, съгласно
Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на
общински имоти /Раздел ІІ, т.1.1.25/.
3.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да
организира провеждането на търга и сключи договор със спечелилия
участник.
4. 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 2017
година, със следния имот:
Част от обект Автоспирка – публична общинска собственост,
находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия,
представляваща Павилион № 2, с брутна площ 8,22 кв. м. /нетна площ
7,98 кв.м./, актувана с АОС № 7802/26.06.2013 година.
По т. 11 Предложение за отдаване под наем на част от поземлен
имот №300135 с НТП „Друга селскостопанска територия“ по КВС за
землището на с. Комарево. Вносител: Кмет на общината
П. Цоновска: Постъпило заявление за отдаване под наем за срок от
7 година за зеленчукова градина. Няма какво да добавя.
Ив. Герашки: Щом човека иска да работи, нека да го подкрепим.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем за срок от 7 година за зеленчукова
градина, 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 № 399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ,
във връзка с чл. 72, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем, за срок от 7 /седем/ стопански години, на земя от
Общински поземлен фонд /ОПФ/, представляваща:
 Част от ПИ №300135 (три, нула, нула, едно, три, пет) с площ
15.000 дка /целият с площ от 111,595 дка/, НТП „Друга селскостопанска
територия“, III категория, местност „Гръстелника“ по Картата на
възстановената собственост за землището на с.Комарево /АОС
№8253/30.05.2014 година/.
2. Определя начална тръжна цена /годишна наемна вноска/ в
размер на 30лв./дка (съгласно Раздел II, т.2.1.1 от Тарифата на
базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на общински
имоти).
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
4. 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 2017
година, както следва:
4.1. ПИ №300135 с площ от 111,595 дка, НТП „Друга
селскостопанска територия“, III категория, местност „Гръстелника“ по
Картата на възстановената собственост за землището на с.Комарево /АОС
№8253/30.05.2014 година/.
По т. 12 Предложение за допълнение и промяна на Правилата за
ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Долна
Митрополия през стопанската 2017/2018 г. Вносител: Кмет на общината
П. Цоновска: Става въпрос за изграждането на електропастири при
условие, че не блокират достъпа на други животни до водопой. Няма какво
да добавя.
Р. Илиевски: Адмирирам един такъв подход на еволюция в
мисленето на общинското ръководство по отношение на този проблем.
Точно до преди два месеца се мислеше точно обратното – в никакъв
случай електропастири и т.н. Ще подкрепя едно такова предложение за
промяната в правилника, защото времето и нуждите го изискват.
Необходимо е да се въведе по-строг контрол и ред. В аргументацията на

предложението има изречение, което подкрепя мое мнение и е в
противовес с решение на Общински съвет, с което вдигнахме произволно,
без да се аргументираме таксите за пасищата. В изречението е записано, че
броят на животните в общината е силно намален и това позволява днес да
вземем подобно решение. Когато коментирахме вдигането на таксите, аз
изложих същият аргумент против вдигането на таксите. С повишаването
на цената ние демотивираме и онези животновъди, макар и малко
останали.
П. Цоновска: Знаете, че тези такси не бяха изцяло по наша
презумция. Голяма част от свободните пасища могат да се отдават и по
друг ред, а не от общината. Тенденцията за намаляване броя на животните
в общината е от доста години назад, но се наблюдава през последната
година, и то благодарение на Фонд „Земеделие“ раздвижване в тази
насока. Ограничителните режими са в самото законодателство.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за допълнение и промяна на Правилата за
ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Долна
Митрополия през стопанската 2017/2018 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 № 400
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37о, ал.2, т.5 във връзка с чл.37и от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет –
Долна Митрополия:
1. Допълва Правилата за ползване на мери, пасища и ливади на
територията на Община Долна Митрополия, за стопанската 2017/2018
година, в частта на Раздел ІХ „Въвеждане и редуване на парцелно ползване
на пасищни комплекси при необходимост“, както следва:
При ползване на пасищата, броят на животните трябва да бъде
съобразен с продуктивното им състояние или да се извършва т.н.
регулирана паша. За тази цел се прави парцелиране, при което обширните
пасищни площи се разделят на по-малки такива /т.н. парцели или клетки/,
чрез които животните могат да редуват едно пасище с друго, като се
изчаква израстване на тревата.
Друга възможност за по-правилна експлоатация на ползваните
пасища, е поставяне на електропастир. Този вид заграждения е от особено
значение при пасищното отглеждане на животни и може да се прилага
основно при отглеждане на едър и дребен рогат добитък - говеда, овце,
кози и други.
2. Приема промяна в Правилата за ползване на мери, пасища и

ливади на територията на Община Долна Митрополия, за стопанската
2017/2018 година, в частта на Раздел ХІ. „Режим на ползване, забрани и
ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски,
почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на
животновъдството на територията на Общината, като:
ВМЕСТО:
„Пасищата, мерите и ливадите да не се заграждат и да не се изграждат
временни постройки“
ДА СЕ ЧЕТЕ:
„Пасищата, мерите и ливадите могат да се заграждат с електропастир,
след получено писмено разрешение от Община Долна Митрополия,
издадено въз основа на заявление, придружено с документи доказващи
местоположението на регистрираните земеделски площи и при условие, че
не блокира достъпа на други стада и диви животни до водопои, прокари и
други имоти“.
3. Приетата промяна в Правилата, съгласно настоящото решение да
се отрази в договорите за индивидуално ползване на общински пасища и
мери, влизащи в сила от стопанската 2017/2018 година. За действащите
договори сключени през предходните стопански години, настоящата
промяна да се отрази при постъпило искане от страна на съответния
наемател.
4. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото
решение.
Св. Телефонска: Имам питане относно извършването на ремонт на
пътя Горна Митрополия – Долна Митрополия. В момента се изкърпват
дупките. Общински съвет Долна Митрополия взе решение за цялостен
ремонт на този път. Това ли е ремонта, за който взехме решение или ще
има друг, цялостен ремонт?
П. Цоновска: Това са частичните ремонти, които общината с
капиталовите разходи извършва ежегодно. Ясенският път, за който питате,
не е одобрен по ТГС, за което сте взимали решение. Одобрени са пътищата
Божурица-Рибен-Биволаре. Пътят Горна Митрополия – Долна Митрополия
е одобрен от Фонд „Земеделие“ и всеки момент очаквам да ни извикат за
сключване на договора. Правим частични ремонти, защото не можем да
оставим трасетата в състоянието, което са.
П. Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
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