ПРОТОКОЛ
№ 43
Днес, 27.10.2017г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе
редовно заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-н Андрейски – Заместник - 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. Предлагам да включим като последна т. 6 Предложение за
изменение на Решение 435 от 12.10.2017 г.
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 актуализация бюджета на Общината.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
2. Предложение за компенсирани промени в плана на капиталовите
разходи в частта финансирана от целева субсидия на община Долна
Митрополия за 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
3. Предложение за предоставяне на временен безлихвен заем от
бюджетната сметка на Общината за финансиране изпълнението на
дейностите по проект „Изготвяне на стратегия за МИРГ на Белене –
Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020“ по мярка 4.1.
„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от Програмата за морско
дело и рибарство 2014-2020 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
4. Предложение за участие на Община Долна Митрополия в конкурс
за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините,

свързани с регионалното измерение на Българското председателство на
Съвета на ЕС 2018“.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
5. Предложение за приемане и третиране на отпадъци от Община
Кнежа в Регионалната система за управление на отпадъците – Плевен.
Докл.: П. Цоновска – Кмета на Общината
6. Предложение за изменение на Решение 435 от 12.10.2017 г. на
ОбС Долна Митрополия
Докл.:Ц.Андрейски – Зам.-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 № 437
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:
Поименното гласуване по всички точки до края на дневния ред, за
които съгласно ЗМСМА се изисква такова гласуване да става с извикване
на съветниците и с отговор - “да”, “не”, “въздържал се”.
По т. 1 Предложение за актуализация бюджета на Общината. Докл.:
Ц.Андрейски –Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Предложението касае дарение – 630 лв. Няма какво
да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация бюджета на Общината, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Велкова, Георги Гинчев,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав

Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов, Алина Симеонова, Светла Телефонска и Юри Ненчев
отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 438
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във
връзка с постъпило дарение по сметката на община Долна Митрополия от
„Агротрейд“ с. Комарево и издателство „Анубис Булвест 2000“ гр. София
и постъпили средства за осигуряване на безплатна храна на
непедагогическият персонал в ДГ, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в частта му ”Неданъчни приходи”, §45-01 – „Дарения,
помощи и други безвъзмездно получени суми“ със сумата 630 лв.
2. Увеличава разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 630 лв, както следва :
2.1. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Божурица със сумата 180 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ ЦДГ“, §10-15 – Материали, със сумата 180лв.
2.2. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Комарево със сумата 300 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ ЦДГ“, §10-15 – Материали, със сумата 300лв.
2.3. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Ставерци със сумата 150 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ЦДГ“, §10-15 – Материали, със сумата 150лв.
3. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в частта му ”Приходи и доходи от собственост ”, §24-04 –
„Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“ със сумата 4 191 лв.,
както следва:
3.1. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Божурица със сумата 2 041лв., както следва:
- § 24-04 – „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“ със
сумата 2 041лв.
3.2. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Комарево със сумата 573 лв., както следва:
- § 24-04 – „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“ със
сумата 573лв.

3.3. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Ставерци със сумата 1 119 лв., както следва:
- § 24-04 – „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“ със
сумата 1 119 лв.
3.4. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Ореховица със сумата 458 лв., както следва:
- § 24-04 – „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“ със
сумата 458 лв.
4. Увеличава разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 4 191 лв., както следва:
4.1. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Божурица със сумата 2041 лв., както следва:
- държавна дейност 311 „ЦДГ“, §10-11 – Храна, със сумата 2041лв.
4.2. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Комарево със сумата 573 лв., както следва:
- държавна дейност 311 „ЦДГ“, §10-11 – Храна, със сумата 573лв.
4.3. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Ставерци със сумата 1 119 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ЦДГ“, §10-11 – Храна, със сумата 1 119лв.
4.4. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет
кметство Ореховица със сумата 458 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ЦДГ“, §10-11 – Храна, със сумата 458лв.
По т.2 Предложение за компенсирани промени в плана на
капиталовите разходи в частта финансирана от целева субсидия на община
Долна Митрополия за 2017 г. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на
Общината
Ц. Андрейски: Предложението е разгледано в комисиите. Няма
какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за компенсирани промени в плана на капиталовите разходи
в частта финансирана от целева субсидия на община Долна Митрополия за
2017 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Валентина Велкова, Георги Гинчев,
Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

Александър Иванов, Алина Симеонова, Светла Телефонска и Юри Ненчев
отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 439
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъдат извършени компенсирани промени в плана на
капиталовите разходи в частта финансирани с целева субсидия, съгласно
Приложени № 1.
2. Настоящите промени да бъдат включени в плана за капиталовите
разходи на община Долна Митрополия за 2017 година.
Общинският съветник Александър Иванов влиза в Салона на
общината.
По т. 3 Предложение за предоставяне на временен безлихвен заем от
бюджетната сметка на Общината за финансиране изпълнението на
дейностите по проект „Изготвяне на стратегия за МИРГ на Белене –
Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020“ по мярка 4.1.
„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от Програмата за морско
дело и рибарство 2014-2020 г. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на
Общината
Ц. Андрейски: Предоставяме средства на община Белене в размер
на 10 000 лв. Средствата ще бъдат възстановени след верифициране на
разходите по програмата.
Р. Илиевски: Действително имаме такова решение, но когато
коментирахме предмета на Сдружението и неговите цели, ние не
коментирахме натоварване на нашият бюджет по този начин. Да, ако има
ползи за общината, но такива не бяха посочени, когато вчера на комисиите
зададох въпрос, има смисъл от това дарение, което правим на община
Белене. Ще се възстановят парите когато се верифицира програмата, ами
ако не се верифицират разходите какво става? Погледнете съдържанието за
какво се дават тези пари – за разработване на стратегия. Ние знаем, че
общината в момента не е в добро финансово състояние.
П. Петров: Не хвърляйте в пространството невярна информация.
Откъде знаем, че общината не е в добро финансово състояние.
Р. Илиевски: От заема, който имаме за изпълнението на „Водния
цикъл“.

П. Петров: Това, че имаме заем, далеч не означава, че сме в лошо
финансово състояние, моля говорете коректно и по същество.
Р. Илиевски: Ще дойде да следващата сесия предложение за
разглеждане на бюджета и тогава ще има още по-неудобни въпроси.
П. Петров: Това не са неудобни въпроси. Отправям Ви забележка,
защото не говорите по същество.
Р. Илиевски: По същество ми обяснете какви са ползите за община
Долна Митрополия от това дарение, което ще направим на община Белене.
П. Петров: Ако, г-н Илиевски си бяхте направили труда да
прочетете подготвителна мярка 4.1. какво означава, щяхте да знаете, че
това са дейности популяризиране на мярката за воденото от общностите
местно развитие. Това е, което правихме и за МИГ-а, пак се говореше
тогава дали ще се верифицират парите или не – верифицираха ни ги на
100%. Това е местна инициативна рибарска група, която не касае само
Байкал. Това са дейности, които не касаят само рибарството, а и
съпътстващи рибарството – инфраструктура, подобряване на обитанията и
т.н. Ние помагаме с временен заем, който ще ни бъде възстановен.
Ал. Печеняков: Г-н Илиевски е прав, че парите трябва да се
върнат, а ако не се върнат, Вие си носите отговорност. Ще подкрепя
предложението, защото много ще му стане на Байкал да го ощетяваме. Да
не стане както с ферибота, защото тогава наистина беше голям удар.
П. Петров: Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за предоставяне на временен безлихвен заем от
бюджетната сметка на Общината за финансиране изпълнението на
дейностите по проект „Изготвяне на стратегия за МИРГ на Белене –
Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020“ по мярка 4.1.
„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от Програмата за морско
дело и рибарство 2014-2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Злати Тодоров, Иван Герашки и Радослав
Илиевски
Алина Симеонова, Светла Телефонска и Юри Ненчев отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 440
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени средства в размер на 10 000 лв.
(десет хиляди лева) от бюджетната сметка на Община Долна Митрополия
на Община Белене за финансиране изпълнението на дейностите по проект
„Изготвяне на стратегия за МИРГ на Белене – Никопол – Гулянци – Долна
Митрополия 2014-2020“, финансиран по мярка 4.1 „Подготвителна помощ
за стратегии за ВОМР“ от Програмата за морско дело и рибарство 20142020 г.
2. Предоставените средства по т. 1 да бъдат възстановени по бюджета
на Община Долна Митрополия след верифицирането им от Управляващия
орган на ПМДР 2014-2020 г.
По т. 4 Предложение за участие на Община Долна Митрополия в
конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на
общините, свързани с регионалното измерение на Българското
председателство на Съвета на ЕС 2018“. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет
на Общината
Ц. Андрейски: Предложението е обсъдено в комисиите, няма какво
да добавя.
П. Петров: Въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за участие на Община Долна Митрополия в
конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на
общините, свързани с регионалното измерение на Българското
председателство на Съвета на ЕС 2018“, 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 № 441
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да участва
съвместно с НЧ „Просвета 1927” - гр. Долна Митрополия, НЧ „Неофит
Рилски 1872” - гр. Тръстеник и НЧ “Васил Левски 1898” с. Ставерци с
проектно предложение в конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа

на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”;
2. Дава съгласие Община Долна Митрополия да сключи
партньорско споразумение с:
- НЧ „Просвета 1927” - гр. Долна Митрополия;
- НЧ „Неофит Рилски 1872” - гр. Тръстеник;
- НЧ “Васил Левски 1898” - с. Ставерци
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички необходими действия за кандидатстване с проектно предложение
по т.1.
По т. 5 Предложение за приемане и третиране на отпадъци от
Община Кнежа в Регионалната система за управление на отпадъците –
Плевен. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Община Кнежа е депонирала до момента отпадъка си
на Регионално депо в община Оряхово. Вместимостта на клетката там е
изчерпана. Поради тази причина община Кнежа отправя искане да се
съгласим да депонират отпадъка на депото в Плевен за периода декември
2017 до края на 2018 година.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане и третиране на отпадъци от Община Кнежа в
Регионалната система за управление на отпадъците – Плевен, моля да
гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 1
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 442
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за приемане и третиране на битови отпадъци от
Община Кнежа в Регионална система за управление на отпадъците Плевен в срок до 31.12.2018г., считано от 01.12.2017г., по цените на
Договор № ИРО 2029/ 18.02.2016г. с Оператора ДЗЗД «Регионално депо –
Плевен 2015».
2. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да подпише
Решението по т.1 в Протокол на Общо събрание на Сдружение
„Регионално управление на отпадъците – Плевен” и Споразумение с Кмета
на Община Кнежа относно изпълнение на финансовите ангажименти по
Договор № ИРО 2029/ 18.02.2016г. за третиране на отпадъците.

По т. 6 Предложение за изменение на Решение 435 от 12.10.2017 г.
на ОбС Долна Митрополия. Докл.: Ц. Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Извънредното предложението касае изменение на
наемната цена на полските пътища, която приехте на извънредно заседание
този месец. Предлагам същата да стане от 60 лв./дка – 50 лв./дка.
П. Петров: Само да вметна, че вчера в разговор с г-жа Цоновска, бях
упълномощен от нея да заявя, че тя напълно подкрепя промяната в
наемната цена. Според нея общината е задължена не да пречи и спъва
развитието на, мога да кажа, единствения бизнес на територията на
общината, а да го подкрепя. Смята, че предложението за промяна на цената
е справедливо и реално.
Ив. Герашки: Преди няма и три седмици се събирахме на
извънредна сесия, за да вземем това решение. Подчертавам извънредна
сесия. Ето сега трябва да прегласуваме. По предложение на управляващата
коалиция, беше предложена наемна цена 60 лв. Ние приехме тази цена,
имайки предвид, че дали гласуваме „за“ или „против“, цената я предлага
коалиция, която е мнозинство и ще се приеме. Това, което правим сега ме
обижда. Затова аз ще се въздържа.
Л. Евтимов: Знаете, колеги, какви бяха дебатите предния път по
тази точка. С цялото си уважение към г-н Герашки, искам да взема
противовес на неговото мнение. След като имаме становище на хора, които
са пряко засегнати от това решение, ние сме задължени да обърнем
внимание на това, защо тези хора имат тези проблеми. Не бива да
подхождаме емоционално, а трябва да подхождаме като община, която да
даде възможност на тези хора да си развиват бизнеса. Това е една от
малкото сфери, от които има инвестиции и се прави нещо. Това е
становището ми и ще гласувам „за“.
Зл. Тодоров: На миналата сесия не случайно попитах каква е
методиката, която определя цената. Недоволни винаги ще има, но когато
има методика, няма да има ощетени. Ще се въздържа от гласуване, докато
няма ясна методика, ясни правила.
Ив. Цолов: Методика, специално за определяне наемна цена на
земята, няма. Пазара определя цените. Това е методиката. Така е и за
зърното, за торовете и т.н. Естествено се почива на данни за средната
рентна цена в общината и се определят горе-долу реални и прилични
стойности.
М. Траянов: Тук се спомена нашата коалиция, както и, че
предложението за наемна цена 60 лв. е произлязло от нея. Искам да кажа,
че това предложение не е обсъждано предварително, а беше предложено от
общинския съветник Кирил Фурнигов. Ние приехме тази цена, като цена
по-малка от наемната цена на декар, която беше предложена от Вашата
коалиция, г-н Герашки. Нека земеделците да знаят, че те предложиха
наемната цена да бъде 70 лв./дка. Подкрепям днешното предложение.

Ал. Печеняков: Не съм присъствал на извънредното заседание, но
искам да кажа, че специално по тази точка да се прави политика и да се
извличат дивиденти е глупаво. Ще кажа като бивш кмет за тези хора какво
правеха, а се надявам, че и сега правят за общината. Тези хора никога не са
отказвали помощ и на мен и на кметовете – за сметищата, за
снегопочистването, за спонсориране на певческите състави към
читалищата, за самите читалища. Мисля че заслужават този жест и
промяната в цената е справедлива.
К. Фурнигов: Предлагам да прекратим дебатите.
Сл. Първанов: Предварително искам да кажа, че ще подкрепя това
предложение, но искам да изкажа и моето лично мнение. Ние, че може да
сме сбъркали или да сме прекалили, може, но този протест от страна на
арендаторите, малко ми прилича на цигански пазарлък. В мотивите си
казват, че са социални и помагат на пенсионерите. Съгласен съм, но не
всички. Някои помагат доста, но има и такива, които изобщо не помагат.
Общината, ако вземе тези 15 лв. над първоначалните 45 лв. също ще има
възможност да помага на пенсионерските клубове и читалищата. Когато се
прави такова предложение догодина е добре предварително да има такъв
дебат с арендаторите. Ние да си кажем изискванията, те да изкажат своите
претенции и т.н. Съгласен съм, в името на добрите взаимоотношения и
сътрудничество ще подкрепя предложението, но и те трябва да знаят, че
така не се прави с изпълнителната и законодателна власт.
П. Петров: Има предложение за прекратяване на дебатите. Колеги,
моля спазвайте правилата. Толерантен съм към вас – първо г-н Първанов, а
сега г-н Илиевски иска думата, след като има постъпило предложение за
прекратяване на дебата.
Р. Илиевски: Дебата наистина е ползотворен. Тук става дума за
общинска собственост, която е публична и която закона е дал възможност
да не бъде използвана по своето предназначение – каквито са полските
пътища, които не се ползват като такива. За да не бъде този дебат
провокиран и за да няма спекулации за цената, трябваше да се направи
една предварителна дискусия. Затова са тези помощни органи към
Общинския съвет – Постоянните комисии. Да се поканят заинтересованите
лица и да се стигне до консенсус. В момента Общинския съвет влезе в
ролята на мокър печат на изпълнителната власт. Този дебат трябваше да се
случи преди заседанието. Ще се въздържа при гласуването, защото
подхода е напълно сбъркан.
П. Петров: Преди да гласуваме прекратяване на дебатите, аз ще си
позволя да взема думата отново. Цената, която беше предложена на
извънредното заседание от изпълнителната власт беше съгласувана още
миналата година и по нея проблеми нямаше. Кой какви изказвания,
отношения и предложения е имал може да се види в Протоколите, които са
публично достъпни.

Имаше предложение за прекратяване на дебатите. Който е съгласен, моля
да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Дебатите са прекратени.
П. Петров: Гласуваме предложението за изменение на Решение 435
от 12.10.2017 г. на ОбС Долна Митрополия. Който е съгласен, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Славей Първанов, Снежанка Иванковска, Петър
Петров
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Злати Тодоров, Иван Герашки и Радослав
Илиевски
Алина Симеонова, Светла Телефонска и Юри Ненчев отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 443
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка с
чл.37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема промяна в т.2 на Решение № 435, прието с Протокол №
41/12.10.2017 г., като:
ВМЕСТО:
„2. Определя цена за ползване на имотите по т.1 в размер на 60,00 лв.
/Шестдесет лева/ на декар.“
ДА СЕ ЧЕТЕ:
„2. Определя цена за ползване на имотите по т.1 в размер на 50,00 лв.
/Петдесет лева/ на декар.“
2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 435, прието
с Протокол № 41/12.10.2017 г., което в останалата си част остава
непроменено.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам
днешното заседание.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

