ПРОТОКОЛ
№ 44
Днес, 30.11.2017г. 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 21 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 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за вътрешни компенсирани промени в плана на
капиталовите разходи на община Долна Митрополия за 2017г.
Докл.: Ц.Андрейски –Зам.-Кмет на Общината
2. Предложение за приемане на Годишен план за ползване на
дървесина в общински горски територии през 2018 г.
Докл.: Ц.Андрейски –Зам.-Кмет на Общината
3. Предложение за отмяна на Решение №442/27.10.2017 г. на ОбС
Долна Митрополия
Докл.: Ц.Андрейски –Зам.-Кмет на Общината
4. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост в с.Ставерци
Докл.: Ц.Андрейски –Зам.-Кмет на Общината
5. Информация за проекти на община Долна Митрополия,
финансирани от европейски, национални и регионални програми за
периода 2014-2017 г.
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 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 444
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 вътрешни компенсирани промени в плана на
капиталовите разходи на община Долна Митрополия за 2017г. Докл.:
Ц.Андрейски –Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Последна промяна в плана, касаеща целева субсидия.
Предвид състоянието на пътя Рибен – Божурица, средствата се
пренасочват за частичен ремонт на пътя. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за вътрешни компенсирани промени в плана на
капиталовите разходи на община Долна Митрополия за 2017г., моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров и Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 445
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал. 3 от Закона за
публичните финанси, Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Извършва вътрешна компенсирана промяна в
плана на
капиталовите разходи в частта финансирана от целева субсидия за
капиталови разходи, съгласно Приложение № 1, неразделна част от
настоящето решение.
2. Промяната по т.1 да бъде отразена в плана за капиталовите
разходи на общината.тко
По т. 2 Предложение за приемане на Годишен план за ползване на
дървесина в общински горски територии през 2018 г. Докл.: Ц.Андрейски
–Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Предложение, което внасяме в края на всяка година
за добиване на дървесина и сечта, която ще се извърши през следващата
година.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Годишен план за ползване на дървесина в
общински горски територии през 2018 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров и Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 446
На основание чл. 21, ал.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски
продукти, Общински съвет Долна Митрополия:

1. Приема годишен план за ползване на дървесина в общински горски
територии за 2017 год. на обща площ 10,30 ха и стояща дървесна маса 1788
куб.м.
2. Ползването на дървесината от общински горски територии да се
извършва съгласно Закон за горите и нормативните актовете за неговото
прилагане.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички правни и фактически действия, произтичащи от взетото решение.
По т. 3 Предложение за отмяна на Решение №442/27.10.2017 г. на
ОбС Долна Митрополия. Докл.: Ц.Андрейски –Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Касае отмяна на Ваше решение от предходното
заседание на Общински съвет Долна Митрополия. Дадохте съгласие
община Кнежа да ползва Регионалното депо за битови отпадъци. Оказа се,
че към днешна дата това не е възможно – управителния орган не позволява
това да се случи.
Р. Илиевски: Не за първи път се налага да отменяме решение на
Общински съвет и това е нормално. В случая обаче става дума за нещо
друго и то бие директно в честта на нашата община. Трябва да пазим
честта и достойнството на общината и гражданите, които живеят в нея.
Ние не сме „задния двор“, на която и да е община, в това число и на
община Плевен. Това, че е малко по-голяма от нас, това че има повече
концентрирани ресурси в нея, не й дава правото да ни превръща във
васална територия. Когато сме равностойни партньори и искат подкрепа,
взаимодействие и координация с нас, нека господата от община Плевен да
бъдат изчистили всички проблеми, които стоят около разрешаването на
текущия проблем. Ние сме така и с водната асоциация, и с Водния цикъл.
Апела ми към Вас е да не приемаме безкритично тези искания към нас, а
винаги да ги подлагаме на определена доза ревизия, съмнение и да се
оглеждат юридически нещата.
Ал. Печеняков: Прав е г-н Илиевски. Специално за случая, ние не
сме преценили. Има изисквания от Европейския съюз и условия за
ползване, дали за срок от 3години или от 5 години, но да се ползва само от
този, който е спечелил проекта. Не може да се отдава, преотдава и продава.
П. Петров: Ние повдигнахме въпроса с г-н Йончев, на срещата, на
която присъствахме, дали ще бъде прието от управляващия орган. Бяхме
наясно, че най-вероятно нашето решение ще бъде отменено, но жеста ни
беше по-скоро към община Кнежа, а не към община Плевен. Постъпихме
като добри съседи.
Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да приемем отмяна
на Решение №442/27.10.2017 г. на ОбС Долна Митрополия, моля да
гласува:

Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 447
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Отменя Решение № 442/27.10.2017 г. на Общински съвет Долна
Митрополия
По т. 4 Предложение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост в с.Ставерци. Докл.: Ц.Андрейски –Зам.Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост в с.Ставерци, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина
Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей Първанов, Снежанка
Иванковска, Петър Петров и Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 448
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.
15 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с
общинското имущество, във връзка с чл. 289, ал. 2 и чл. 293, ал. 1 т. 1 от
Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет
Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез
публичен търг с тайно наддаване, част от имот – публична общинска
собственост, с площ 5 /пет/ кв.м., представляваща обособена част от

фоайе, разположено на І-ят етаж от сграда ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
находяща се в УПИ І-852, кв. 12 по плана на с. Ставерци /АОС №43 от
21.12.1994 г./, за продажба на закуски, сладкарски изделия и безалкохолни
напитки /училищна лавка/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ - 17,50 лв. без ДДС,
съгласно Тарифата на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под
наем на общински имоти.
3. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да издаде заповед
за откриване на процедура за отдаване под наем на описаната в т. 1
обособена част.
4. Възлага на Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.
Ставерци да организира провеждането на търга и сключи договор със
спечелилият участник.
По т. 5 Информация за проекти на община Долна Митрополия,
финансирани от европейски, национални и регионални програми за
периода 2014-2017 г. Докл.: Ц.Андрейски –Зам.-Кмет на Общината
Ц. Андрейски: Информацията е подробна. Няма какво да добавя.
Р. Илиевски: Поисках тази информация в една от предишните
постоянни комисии, за да видим в двугодишния период от изтичане на
мандата, „накъде сме с главите“ по въпроса е проектите – какви проекти се
разработват, кои са спечелени, кои – не и т.н. Предоставена ни е подробна
информация по изработваните от съответния отдел или звено в общинската
администрация, проекти. Вчера помолих за справката, която сега ни е
раздадена, за да бъде информацията по – остойностена. Така ще добием
най-ясна представа в каква посока се движим като община – не по
усвояване, усвояването е порочна дума, на европейските средства, а по
привличането на европейски средства, за да могат те да бъдат в полза на
цялото население, а не за да преследваме някакви самоцелни действия и
задачи, които се случват по тези проекти. По поднесената информация
такива действия се наблюдават. Има проекти защитени и реализирани,
които, ако ме питате мен, са оросили, образно казано, не повече от няколко
човека в общината. Има други, разбира се, които са общо значими – тях не
коментирам – двата интегрирани проекта по водните цикли в Тръстеник и
в Долна Митрополия. Те наистина са добри проекти. Ако направим
дисекция на онези другите проекти, които се случват тук, ще стигнем до
извода, че не са най-допринасящи за развитието на общината и не са така
достигащи до отделния гражданин на общината. Моята препоръка е когато
се насочваме към определени проекти, това да е водещото. Искам да
обърна внимание и на проектите по трансгранично сътрудничество. Вярно
е, има реализиран един много успешен проект – пътя Тръстеник – разклона
за Брегаре, но другите проекти по трансгранично сътрудничество, ние сме

присъдружна организация на румънските ни партньори. Те са обикновено
водещи, а ние сме някаква тяхна функция – дали за декор пред
европейските структури, дали за друго, но в крайна сметка при нас нищо
не се случва.
П. Петров: Благодаря, г-н Илиевски, времето за изказване – 5 мин.
изтече. Имаме Правилник, който трябва да спазваме, а г-н Траянов ми
напомни, че 5-те минути изтекоха.
Ал. Печеняков: През 2010 г. беше спечелен проект, директно не съм
поставял въпроса досега на г-жа Цоновска. Проекта беше за четири
милиона и половина евро за Корабия и община Долна Митрополия, за
ферибота. Проекта беше спечелен и отказан. Може би няма да можете да
ми дадете информация сега, но това беше един голям удар за общината и
за с. Байкал.
П. Петров: Всеки има право да поставя оценка на администрацията
и на работата на общината като цяло, а най-добрата оценка дават
гражданите по време на избори. Смятам, че можем да поздравим
администрацията за това, което е свършено до момента. Достатъчно
привлечени средства, а където не е реализирано с европейски средства, е
реализирано със средства на общината, за нуждите на населените места.
Всички църкви на общината бяха подпомогнати и ремонтирани. Ще дам за
пример църквата в с. Брегаре, която бих казал, че беше в окаяно състояние,
но само преди няколко дни бяхме там и църквата е ремонтирана и пълна с
хора, така както трябва да изглежда едно такова място. Църквата в
Ставерци беше ремонтирана през миналия мандат от общината и бих
казал, че това е най-красивата църква на територията на нашата община. За
мен, пак казвам, администрацията относно проектите, се е справила много
добре.
Има ли други становища? Няма. Който е съгласен да приемем
информацията, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Информацията е приета.
т. 6 Питане
Р. Илиевски: Първо да започна с това, че по поставено от мен
питане, вече два месеца нямам отговор.
П. Петров: Вашето питане беше прието като сигнал, тъй като не
беше внесено по надлежния ред. На този сигнал е реагирано и до няколко
дни, ще имате отговор.
Р. Илиевски: Имаше внесено питане от д-р Илиева, от подобен род
на моето, за пасище, мера в северната част на Долна Митрополия, което
нерегламентирано е превърнато в складово-строителна площадка. В

момента се наблюдава същия рецидив и в западната част на гр. Долна
Митрополия. Отново 3-4 дка нерегламентирано, според мен, са превърнати
в складова площадка. Моля за писмен отговор по този въпрос.
Другият ми въпрос е относно полските пътища. Не коментирам
полските пътища, за които гласувахме таксата. Те са влезли в
икономическата комасация за тази година. Питам общината какво прави по
въпроса за възстановяване целостта и функционалността на полските
пътища, които са предназначени за комуникация на територията на
землищата на общината. По моя груба сметка, някъде около 2000-3000дка
от тези пътища са отнети, за да бъдат превърнати в земеделска земя. Моля
за писмен отговор и на този въпрос.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам
днешното заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

