ПРОТОКОЛ
№ 51
Днес, 28.06.2018 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе редовно
заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Поля Цоновска - Кмет на Общината и кметове
на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 18 общински съветника. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Предварително Ви бе раздаден проекта за дневен ред. Има ли въпроси? Няма.
Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Докладна записка относно дейността на „БГ ЕНЕРДЖИ ДМ“ АД – гр. Долна
Митрополия за 2017 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за кандидатстване на Община Долна Митрополия по Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по реда на процедура чрез
подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение за
изграждане на спортна площадка в гр. Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за приемане на Проект за разделяне на ПИ № 000266, с начин на
трайно ползване „пасище, мера“ по Картата на възстановената собственост на с.
Славовица
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за продажба на недвижим имот в с. Победа, област Плевен.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

7. Предложение за продажба на УПИ ІІ-1037, кв. 87 по плана на гр. Долна
Митрополия, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за продажба на УПИ І-573, кв. 1 по плана на с. Горна Митрополия,
на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС
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 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 549
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 Докладна записка относно дейността на „БГ ЕНЕРДЖИ ДМ“ АД – гр.
Долна Митрополия за 2017 г. Вносител: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Докладна записка, която не е последна за дейността на „БГ
ЕНЕРДЖИ ДМ“ АД – гр. Долна Митрополия. Уведомяваме, че има промяна в акциите
на единия акционер. Представител става Пенка Ангелова Кралева – управител на
дружеството. Тъй като в Устава е вписан предишния акционер „Симов стан“, след
прехвърлянето на акциите, навсякъде се променя с името на новия акционер „Крам
Комплекс Къмпани“ ЕООД.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Докладна записка относно дейността на „БГ ЕНЕРДЖИ ДМ“ АД – гр. Долна
Митрополия за 2017 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван
Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър
Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов, Светла Илиева и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 550
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 25 от Наредбата за упражняване
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, за участие на
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет –
Долна Митрополия:
1. Приема внесената информация за дейността на „БГ Енерджи ДМ“ АД – гр.
Долна Митрополия за 2017 г.
2. Дава съгласие да се промени Устава на „БГ Енерджи ДМ“ АД както следва:
Навсякъде в устава израза „акционера „Симов стан“ ЕООД“ се заменя с израза
„акционера „Крам Комплекс Къмпани“ ЕООД“.
По т.2 Предложение за кандидатстване на Община Долна Митрополия по
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по реда на
процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Вносител:
П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Става въпрос за сградата на общината. Мисля, че сме длъжни да
използваме всяка една мярка, която отварят оперативните програми. Това е начина, по
който може да се кандидатства. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на Община Долна Митрополия по Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по реда на процедура чрез
подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван
Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър
Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов, Светла Илиева и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 551
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие община Долна Митрополия да кандидатства с проект
„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация на
община Долна Митрополия, УПИ ІІ, кв. 34, гр. Долна Митрополия, общ. Долна
Митрополия, обл. Плевен“ по реда на процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 –

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020 г.
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Подобряване на
енергийната ефективност на сградата на общинска администрация на община Долна
Митрополия, УПИ ІІ, кв. 34, гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.
Плевен“ отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на Община Долна
Митрополия за периода 2014-2020 г.
3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
последващи действия.
По т.3 Предложение за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Вносител:
П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Касае площадите в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник. Няма
какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван
Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър
Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов, Светла Илиева и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 552
На основание чл. 21, ал. 2. във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съветДолна Митрополия:
1. Дава съгласие община Долна Митрополия да кандидатства по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г. с проектно предложение за реконструкция на централните градски площади на гр.
Долна Митрополия и гр. Тръстеник.
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите
на Плана за развитие на Община Долна Митрополия за 2014 год. – 2020 год.

3. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
последващи действия за кандидатстване с проектното предложение по т. 1.
По т. 4 Предложение за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с
проектно предложение за изграждане на спортна площадка в гр. Долна Митрополия.
Вносител: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Касае изграждането на спортна площадка в гр. Долна
Митрополия. Като централно селище смятам, че е редно да има една
мултифункционална спортна площадка. Да се съсредоточат средствата, защото не са
много, в една по-хубава площадка, отколкото да ги разпределим по малко във няколко
населени места.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение за
изграждане на спортна площадка в гр. Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван
Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър
Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов, Светла Илиева и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 553
На основание чл. 21, ал. 2. във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Долна Митрополия:
4. Дава съгласие община Долна Митрополия да кандидатства по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г. с проектно предложение за изграждане на спортна площадка в гр. Долна
Митрополия.
5. Удостоверява, че дейностите, включени в проекта съответстват
на
приоритетите на Плана за развитие на Община Долна Митрополия за 2014 год. – 2020
год.
6. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
последващи действия за кандидатстване с проектното предложение по т. 1.

По т. 5 Предложение за приемане на Проект за разделяне на ПИ № 000266, с
начин на трайно ползване „пасище, мера“ по Картата на възстановената собственост на
с. Славовица. Вносител: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Пасището попада в концесионната площ на концесионера. Добре
е да го вземе, защото няма как да го избегне. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Проект за разделяне на ПИ № 000266, с начин на трайно
ползване „пасище, мера“ по Картата на възстановената собственост на с. Славовица,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван
Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър
Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов, Светла Илиева и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 554
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл. 74 от Закона за
подземните богатства, предлагам на Общински съвет-Долна Митрополия:
1. Приема изработеният Проект за делба на ПИ № 000266 с площ 19.377 дка,
начин на трайно ползване “пасище, мера“, находящ се в землището на с.Славовица
(АОС № 8882 от 30.01.2017г.).
2. Дава съгласие да се изключи площта на проектен имот № 000267 с площ
2,470 дка, от площта на ПИ № 000266 по КВС на с. Славовица, с НТП „Пасище, мера“,
собственост на Община Долна Митрополия.
3. Одобрява изработения Проект за делба на имот ПИ № 000266 по КВС на
с.Славовица, в следствие на който са образувани ПИ № 000267 с площ 2,470 дка и ПИ
№ 000268 с площ 16,907 дка;
4. Допуска промяна в начина на трайно ползване на новообразувания имот ПИ
№ 000267 с площ 2,470 дка от „пасище, мера” в „друга селскостопанска територия” и
го обявява за частна общинска собственост. 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
3. 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. Славовица съобразно настоящото решение.
4. След отразяване на промяната в КВС на с. Славовица за новообразуваните
имоти да се съставят актове за общинска собственост.

По т. 6 Предложение за продажба на недвижим имот в с. Победа, област Плевен.
Вносител: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Изтекло право на строеж. Има заявен интерес. Няма какво да
добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на недвижим имот в с. Победа, област Плевен, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван
Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър
Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов, Светла Илиева и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 555
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, чл. 42 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и чл. 3, ал. 1, т.1 от
Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично
оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество
/НРУППТПОКОНРОИ/, предлагам на Общински съвет-Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване
на имот, частна общинска собственост / АОС № 419 от 06.08.2001 година/, с площ 560
кв.м., представляващ УПИ VI в кв.10, по плана на с.Победа, област Плевен ведно с
вложените материали за ограда и незавършена постройка със застроена площ разгъната
площ 45 кв.м.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
2 536,00 лв. /две хиляди петстотин тридесет и шест лева/ без ДДС, сума облагаема с
ДДС, съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира провеждането
на търга и сключи договор за покупко-продажба със спечелилия участник.
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 2018 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 560 кв.м.,
представляващ УПИ VI в кв. 10, по плана на с.Победа, област Плевен, ведно с
вложените материали за ограда и незавършена постройка със застроена площ разгъната
площ 45 кв.м.

По т. 7 Предложение за продажба на УПИ ІІ-1037, кв. 87 по плана на гр. Долна
Митрополия, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Вносител: П. Цоновска – Кмет на
Общината
П. Цоновска: Има заявен интерес от Радослав Пантелеев за изграждането на
спортен комплекс. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ ІІ-1037, кв. 87 по плана на гр. Долна Митрополия,
на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван
Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър
Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов, Светла Илиева и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 556
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 УПИ ІІ-1037, кв.87 с площ 6 100.00
кв.м., по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен (АОС № 8963 от 12.06.2018г.),
на Радослав Димитров Панталеев, с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Тимок“, №18 собственик на едноетажна нежилищна сграда, по силата на н.а №167, том І, рег.№ 575,
дело 67 от 08.04.2016 година. Имотът представлява прилежащ терен към построената
едноетажна нежилищна сграда.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 поземлен имот, в размер
на 57 450,00 лв. (петдесет и седем хиляди четиристотин и петдесет 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 2018 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ1037, кв.87 с площ 6 100.00 кв.м., по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен.

По т. 8 Предложение за продажба на УПИ І-573, кв. 1 по плана на с. Горна
Митрополия, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Вносител: П. Цоновска – Кмет на
Общината
П. Цоновска: Има заявление от пчеларското дружество, което желае да закупи
имота под тяхната сграда, с цел кандидатстване по програми. Няма какво да допълня.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ І-573, кв. 1 по плана на с. Горна Митрополия, на
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова,
Валентина Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван
Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Радослав Илиевски, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър
Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мартин Аспарухов, Светла Илиева и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 557
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 УПИ І-573, кв.1 с площ 1 920.00
кв.м., по плана на с.Горна Митрополия, обл.Плевен (АОС № 7783 от 28.05.2013г.), на
Стефан Борисов Пешковски, с адрес: гр.София, ж.к. „Младост 2“, бл.285, ет.2, ап.6 собственик на нежилищна сграда, по силата на н.а №150, том ІХ, рег.№ 7424, дело 1009
от 12.09.2014 година. Имотът представлява прилежащ терен към построената
нежилищна сграда.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 поземлен имот, в размер
на 12 835,00 лв. (дванадесет хиляди осемстотин тридесет и пет 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 2018 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-573,
кв.1 с площ 1 920.00 кв.м., по плана на с.Горна Митрополия, област Плевен.
П. Цоновска: Вчера, на заседанията на постоянните комисии, г-н Илиевски
искаше да му бъде отговорено на въпроси, които е задал на редовно заседание на
Общински съвет. Колегите ми казват, че отговора на единия въпрос е бил подготвен

още през декември 2017 г. и Вие, г-н Илиевски, сте го получили, но това е друга тема.
Единият въпрос е свързан със землището на с. Горна Митрополия, където сте
установили, че на пасище, което е наша собственост и сме го отдали под наем на
Георги Йолов, има неправомерно съхраняване на царевица в надуваеми зърноскладове.
След проверка от наша страна, тези зърноскладове са премахнати. Към датата на
отговора е останал един. Ще има последваща проверка, за да се провери дали е
премахнат и последният надуваем зърносклад.
Другият въпрос е за депониране на земни маси и строителни отпадъци в
западната част на гр. Долна Митрополия. Предполагам, че не е нужно да отговарям,
защото това вече е премахнато и трасето е изчистено.
Р. Илиевски: Другият въпрос, за полските пътища, който дискутирахме вчера в
комисиите, предполагам остава за по нататък.
П. Цоновска: Аз Ви отговорих.
Р. Илиевски: Това не е отговор. Искам писмен отговор.
П. Цоновска: Задайте го писмено тогава. В Правилника за дейността на
Общински съвет има ред за подобни питания.
М.Траянов: Слушаме едни и същи приказки от шест месеца насам.
Председателят на Общински съвет е достатъчно либерален и позволява след всяка
сесия, който иска да задава въпроси, Кмета на общината да отговаря и т.н. Целта е да
водим една добра полемика. Чудно ми е защо някои хора, които са били във властта, и
кметове, и съветници, принуждават Председателя и Кмета да влизат в такава полемика,
която не е полезна за нас. Уважаеми съветници, спазвайте Правилника.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

