ПРОТОКОЛ
№ 54
Днес, 27.09.2018 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 20 общински съветници. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Предварително Ви бе раздаден проекта за дневен ред. Допълнително в
комисиите бяха разгледани три предложения, които предлагам да бъдат т. 8, т. 9 и т. 10
от Дневния ред:
т. 8 Предложение за актуализация бюджета на Общината;
т. 9 Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част от авансово
плащане по договор №15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
за проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /ІІІ –
118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN1047/ и PVN 2043 /ІІІ-118 ПодемДолна Митрополия /Победа – Тръстеник/ ІІІ-3004/ на територията на община Долна
Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“;
т. 10 Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част от авансово
плащане по договор №15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
за проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и
съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“;
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за приемане на отчет за дейността на ОбС Долна Митрополия.
Докл.: П.Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2018 г. на
община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за финансово подпомагане на новоизграждащият се параклис
„Рождество на свети Йоан Кръстител“ край с.Брегаре.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

4. Предложение за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от 10
ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Горна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за предварително съгласие за откриване на процедура за продажба
на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Славовица, ведно със засадените в
тях трайни насаждения.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост в с. Славовица.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост /Павилион №1/, разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна
Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за актуализация бюджета на Общината.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част от авансово
плащане по договор №15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
за проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /ІІІ –
118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN1047/ и PVN 2043 /ІІІ-118 ПодемДолна Митрополия /Победа – Тръстеник/ ІІІ-3004/ на територията на община Долна
Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част от авансово
плащане по договор №15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
за проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и
съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“.
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 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 586
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 приемане на отчет за дейността на Общински съвет –
Долна Митрополия за периода 01.01.2018 г. до 31.08.2018 г. Вносител: Председател на
ОбС
П. Петров: Отчета е пред Вас. Няма какво да добавя.
Има ли становища, допълнения? Няма. Който е съгласен Да приемем отчета за
дейността на Общински съвет – Долна Митрополия за периода 01.01.2018 г. до
31.08.2018 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 № 587
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 17 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Долна Митрополия,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински
съвет Долна Митрополия:
Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Долна Митрополия и неговите
комисии за периода 01.01.2018 г. – 31.08.2018 год.
По т. 2 Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2018 г.
на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Фирмата, която изработва идейния проект за гр. Долна
Митрополия за канал и водопровод, с право предявиха претенции към нас за остатъчно
плащане, независимо, че договора е сключен за предишния програмен период. Длъжни
сме да изплатим остатъчната сума по въпросния договор.
Зл. Тодоров: Вчера в комисиите зададох въпроса защо е сключен договора в
края на отчетния период. Отговориха ми, че по политически причини 2013 г. бил спрян
проекта. Защо този разход досега не е включен в бюджета?
П. Цоновска: Защото в договора се казва, че тази сума е платима след
сключване на договор с управляващия орган. Договор с управляващия орган е сключен
миналата година януари месец. Тази сума се предявява сега и сега я плащаме. Не
виждам някаква пречка.
Р. Илиевски: За разлика от Кмета на общината, аз виждам пречка. Обяснимите
причини за неизплащане на сумата от миналия бюджет, не ги знам какви са или поне не
си спомням. Щом е имало такива, защо тогава не ги заложихме в бюджета за тази

година и сега да правим актуализация? Ние правим актуализация на нещо, което не
съществува в бюджета за тази година. Влизаме в тежък разрез със законовите
разпоредби. От друга страна, ние гласуваме едни средства и изпадаме в хипотезата, че
нямаме правно основание да го правим. Аз лично ще гласувам „против“ този параграф
на актуализацията. Нека да се отдели този параграф от останалите в предложението. Да
не вкарваме в тежък грях общинската администрация.
П. Цоновска: Искате да кажете, че не трябва да плащаме тези пари и да ни
осъдят и да си ги вземат с лихвите. Има си договор, трябва да се спазва.
П. Петров: Гласуваме предложението на г-н Илиевски – да се отдели т. 5 от
предложението за решение и да се гласува отделно. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 6, “Против”– 14, “Въздържали се” – 0
Предложението не се приема.
П. Петров: Гласуваме основното предложение. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2018 г. на община
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Алина Симеонова Валентина Велкова, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Иван Русанов, Иван Блажев, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Александър Печеняков, Злати Тодоров, Иван Герашки, Мартин
Аспарухов, Радослав Илиевски и Светла Илиева
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 588
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Извършва вътрешна компенсирана промяна в плана за капиталови разходи на
община Долна Митрополия за 2018г в частта финансирана с целева субсидия, както
следва:
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2. Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите разходи на
общината.

По т. 3 Предложение за финансово подпомагане на новоизграждащият се
параклис „Рождество на свети Йоан Кръстител“ край с.Брегаре. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Всички знаят за новоизграждащият се метох край с. Брегаре.
Смятам, че е редно Общината да даде своя принос за тази година. Наистина строежа на
храма върви с бързи темпове и средствата, разбира се, не достигат.
П. Петров: Колеги, има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за финансово подпомагане на новоизграждащият се параклис
„Рождество на свети Йоан Кръстител“ край с.Брегаре, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Радослав Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов,
Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 589
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните
финанси, получено заявление с вх. № ФС-30-6179/18.09.18г от архимандрит Никанор и
монах Захарий населник на обителта „Св. Йоан Предтеча“ и във връзка с
доизграждането на параклис „Рождество на свети Йоан Кръстител“ край с. Брегаре,
Общинския съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени средства в размер на 2 000лв.
необходими за доизграждането на параклис „Св. Йоан Предтеча“ , край с. Брегаре.

0

2. Средствата да бъдат отчетени в Местна дейност 122 „Общинска
администрация“ § 42-14 – Обезщетения и помощи по решение на общински съвет.
По т. 4 Предложение за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от 10
ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Горна Митрополия. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Предложението е ясно, няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Горна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Радослав Илиевски, Светла Илиева, Снежанка Иванковска, Славей Първанов,
Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Иванов отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 590
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл.20 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от НАРЕДБА за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:
1. Разрешава формиране на маломерна паралелка с по-малко от 10 ученици в V
клас в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Горна Митрополия, през учебната 2018/2019 г.
2. Кметът на община Долна Митрополия да изготви мотивирано предложение
до Началника на Регионално управление на образованието - Плевен, за формиране на
маломерна паралелка в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, към което да бъде приложено
решението на ОбС – гр. Долна Митрополия.
Общинският съветник Александър Иванов влиза в салона на Общината.
По т. 5 Предложение за предварително съгласие за откриване на процедура за
продажба на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Славовица, ведно със
засадените в тях трайни насаждения. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Както обясних и вчера в комисиите, въпросната фирма „Лигнум
Холдинг АД Германия“, фалира. Много трудно прекратихме договора с тях, тъй като
трябваше да се занимаваме с техните прокуристи и адвокати. Насажденията са в лошо
състояние. Трябвало е да се извърши регулярна сеч, предвид вида на дърветата. Тази
сеч не е извършена. В момента насажденията са там, част от тях са изчезнали и
липсващи. Намерението на общината е да предпазим общината от бъдещи разходи, при

положение, че нямаме възможност да я поддържаме, а и насажденията са в лошо
състояние и е трудно да я отдадем под наем. Още повече трайните насаждения вдигат
цената на земята.
Ал. Печеняков: Състоянието на насажденията е точно такова, 1/3 от черниците
са изядени от буба, другите са криви. Основното предназначение за този вид черница е
за добив на дървесина. Това вече не е възможно. Ясно е тук, че става въпрос за земята.
Това е най-хубавата земя на територията на общината – ІІІ,ІV категория по поречието
на р. Искър. Близко е до с. Крушовене и основното – поливна е. Нека бъдем разумни и
да не продаваме нещо толкова ценно. Като се отдаде под наем, за три години фирмите
ще изчистят терена, с толкова техника. Предлагам тази точка да бъде оттеглена. Много
по-добре е да се отдаде под наем, с условие – част от наема да се опрости и да се
изчисти земята. Сигурен съм, че ще има интерес от много зърнопроизводители.
П. Цоновска: Никой не разглежда тази земя като земя, някой Ви е подвел.
Фирмата, която има питания и интерес, нямаме представено официално намерение от
нея, иска да купи трайни насаждения. Техните лесовъди казват, че при една сеч, не мога
да кажа колко сантиметра от ствола на дървото нагоре, след 10 години става за това, за
което е насадено. Ще Ви напомня колко беше наема на най-плодородната, според Вас,
земя на територията на общината – 11 000лв. за над 500 дка., като 2016 г. вече спряха да
плащат. Направете сметка колко щеше да спечели общината. Това е публичен търг,
може да се яви всеки. Казвам Ви, че тази земя не можем да я поддържаме във вида, в
който е. Едно такова почистване знаете ли колко излиза на декар? Ако направите
сметка излиза, че от 2010 година досега, печалбата е 0лв.
Ал. Печеняков: Не знам какво влиза, но бюджета е ясен с тези заеми, които
направихме, за бъдещите 10 години. Дайте да „опаткаме“ и земята. Направете сметка и
ще видите, че за 7-8 години тази земя ще се изплати. Дайте я под аренда, искат
дървесината, ми да я вземат, както е било досега. След 8 години ще дойдат, ще вземат
дървесината и земята си остава наша собственост.
М. Траянов: Преди всичко слагаме обществения интерес. Ако има заявен
обществен интерес от жители, на което и да е населено място, разбирам, но то няма. В
далечното минало си спомням за един много голям обществен интерес за ІІІ и ІV
категория земя в с. Подем, която така дадохме за фотоволтаици и вече няма нищо от
нея. Не можем да имаме различни виждания и критерии по един и същ проблем, за една
и съща категория земя.
Ив. Герашки: Има една такава притча: „Купувайте земя, тя не се произвежда
вече“. Ние продаваме земя – злато. Има изследвания, че цената на земята в близките 5,
максимум 10 години, ще надхвърли цената на златото. Поддържам предложението да
бъде отдадена под наем. Друг вариант е да отдадете на бедните хора, тези, които искат
помощи, да гледат черниците и да берат буби. Това също можем да направим като
Общински съвет. Ще гласувам „против“, защото това решение не е в интерес на
общината.
Ал. Печеняков: След като търсим вариант да запълним бюджета, дайте пасища,
мери. Тук говорим за плодородна земя 600 дка.
П. Цоновска: Пасища, мери не се продават, а плодородната земя носи 0лв.
приход на общината.
К. Фурнигов: Вчера достатъчно се дискутира по тези въпроси. Предлагам да се
прекратят дебатите.
Р. Илиевски: Най-лесно е да се прекратят дебатите, но по-трудно е да се вземе
едно държавническо решение и то да не се гледа конюктурно към настоящия момент и
към нуждите на общината, а да се гледа в перспектива. Това е едно безценно богатство,

един парцел от близо 600 дка земя. Кажете ми къде има друг такъв блок някъде, не
само комасиран, а и лична собственост? Това е един монолитен парцел. На второ място
това е една от най-плодородните земи на територията на общината. Моят въпрос е как
се води тя по регистрите на общината. Земеделска земя ли се води или трайни
насаждения, така както искаме да я продадем?
П. Цоновска: По закона за горите – когато има насаждения, земята става гора.
Р. Илиевски: Дали ще се даде под аренда с гратисен период за наема, с цел да се
почисти терена или да го реновират, но да си остане собственост на общината. След нас
ще има други общински съветници, друга общинска администрация и ние ги оставаме
на „обран бостан“. Да отложим предложението, за да се измисли друга стратегия за
овладяване на този обект.
Св. Илиева: Слушам внимателно и предлагам да се отложи това предложение,
за да си оставим един месец за мислене и тогава да се подложи на гласуване.
П. Петров: Извинявам се на г-н Фурнигов, че пренебрегнах неговото
предложение за прекратяване на дебатите. Ще подложа на гласуване предложението на
г-жа Илиева – да се отложи предложението за решение. Който е съгласен, моля да
гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 7, “Против”– 8, “Въздържали се” – 6
Предложението не се приема.
П. Петров: Гласуваме основното предложение за предварително съгласие за
откриване на процедура за продажба на поземлени имоти, находящи се в землището на
с. Славовица, ведно със засадените в тях трайни насаждения. Който е съгласен, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Иван Русанов, Иван Блажев, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Злати Тодоров, Иван
Герашки, Мартин Аспарухов, Радослав Илиевски, Светла Илиева
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Снежанка Иванковска
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 591
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Долна Митрополия:
1.
Дава предварително съгласие за откриване на процедура, за продажба на
поземлени имоти – общинска собственост, представляващи земеделска земя, върху
която са засадени и са неразривно свързани с нея трайни насаждения /черница/ от
дървесни видове с ценна дървесина, а имено:
 ПИ № 226008 с площ 83.091 дка, ІV категория, местност „Долна лъка“ (АОС
№ 3667/03.12.2007 г.);
 ПИ № 222023 с площ 82.056 дка, ІV категория, местност „Долна лъка“ (АОС
№ 2235/19.08.2005 г.);
 ПИ № 220081 с площ 350.100 дка, ІІІ категория, местност „Дачовското“ (АОС
№ 2233/19.08.2005 г.);

 ПИ № 220080 с площ 53.077 дка, ІІІ категория, местност „Дачовското“ (АОС
№ 2232/19.08.2005 г.), находящи се в землището на с.Славовица, община Долна
Митрополия.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
необходими правни и фактически действия за правилното и законосъобразно
изпълнение на настоящото решение.
По т. 6 Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост в с. Славовица. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
в с. Славовица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Илиева, Снежанка
Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 592
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, чл.15, ал.1 и ал.3 от Наредба 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/,
Общински съвет-Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под
наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост,
представляваща: помещение с площ 30.00 кв.м., разположено в Масивна сграда на един
етаж със ЗП 360 кв.м. /Здравна служба/, находяща се в УПИ I, кв. 22 по плана на
с.Славовица, област Плевен /АОС № 160 от 30.10.1998 година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ в размер на 48,90 лв.
/четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки/ без ДДС, съгласно Раздел II, т.1.1.8
от Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински
имоти.
3. Възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на търга и да
сключи договор за наем със спечелилия участник.
4. Определя следното условие за участие в търга:
 Помещението да се използва за разкриване на дрогерия.

5. 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 2018 година, със следния имот:

Част от имот - публична общинска собственост, представляваща:
помещение с площ 30.00 кв.м., разположено в Масивна сграда на един етаж със ЗП
360.00 кв.м. /Здравна служба/, находяща се в УПИ I, кв. 22 по плана на с.Славовица,
област Плевен /АОС № 160 от 30.10.1998 година/.
По т. 7 Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост /Павилион №1/, разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна
Митрополия. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Изтича договора на Цветелин Димитров. Предложението е за
отдаване под наем на павилиона срещу сградата на общината. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
/Павилион №1/, разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Илиева, Снежанка
Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 593
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.15
ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (НРПУРОИ) 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 /НРУППТПОКОНРОИ/, 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 V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна
Митрополия, представляваща Павилион № 1 с нетна площ 4.18 кв.м. /АОС №
7802/12.06.2013 година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ - 14,63 лв. /четиринадесет лева
и шестдесет и три стотинки/ без ДДС или 17,56 лв. /седемнадесет лева и петдесет и
шест 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.
По т. 8 Предложение за актуализация бюджета на Общината. Вносител: Кмет на
Общината
П. Цоновска: Постъпили дарения 2000лв. за закупуване на малки контейнери и
8800 лв. от фирма „Петров 95“ ЕООД за детски съоръжения. Благодаря на г-н Петров.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация бюджета на Общината, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Илиева, Снежанка
Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 594
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във връзка с
постъпили дарения по сметката на община Долна Митрополия от “Петров 95“ ЕООД гр.
Плевен, „Интернешънъл Асет Банк“ АД гр. София, Общинския съвет-Долна Митрополия:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна Митрополия в
частта му ”Неданъчни приходи ” със сумата 10 800 лв., в т.ч :
- §45-01 – „Текущи помощи и дарения от страната“ със сумата 10 800 лв.
2. Увеличава разходната част на бюджета на община Долна Митрополия със
сумата 10 800лв, както следва :
2.1. Увеличава плана на бюджета на първостепенният разпоредител с бюджет
със сумата 10 800лв, както следва:
2.1.1 местна дейност 623„ Чистота“, § 10-15- Материали- 2 000 лв.
2.1.2 местна дейност 311 „ Детски градини“, § 52-03- Придобиване на др.
оборудване, машини и съоръжения – 8 800 лв.
3. Със сумата по т. 2.1.2 да бъде завишен плана на капиталовите разходи на
община Долна Митрополия.
По т. 9 Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част от
авансово плащане по договор №15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони за проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна
– Долна /ІІІ – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN1047/ и PVN 2043 /ІІІ118 Подем-Долна Митрополия /Победа – Тръстеник/ ІІІ-3004/ на територията на

община Долна Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие“. Вносител: Кмета на общината
П. Цоновска: Две предложения, почти идентични. Изискване на ДФ
„Земеделие“, за да изтеглим аванса, който фонда трябва да изплати за реализация на
тези проекти, е необходимо запис на заповед. Първата е за пътищата.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в полза
на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част от авансово плащане
по договор №15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
за проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /ІІІ –
118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN1047/ и PVN 2043 /ІІІ-118 ПодемДолна Митрополия /Победа – Тръстеник/ ІІІ-3004/ на територията на община Долна
Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Илиева, Снежанка
Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 595
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА и договор/споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №15/07/2/0/00654 от 07.08.2018 г. по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони за проект: „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045
с. Горна – Долна /ІІІ – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN1047/ и PVN
2043 /ІІІ-118 Подем-Долна Митрополия /Победа – Тръстеник/ ІІІ-3004/ на територията
на община Долна Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие“, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие“ в размер на 75 072,46 лв. (седемдесет и пет хиляди седемдесет и два лева и
четиридесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№15/07/2/0/006654 от 07.08.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за проект:
„Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /ІІІ – 118/ Долна
Митрополия – Горна Митрополия /PVN1047/ и PVN 2043 /ІІІ-118 Подем-Долна

Митрополия /Победа – Тръстеник/ ІІІ-3004/ на територията на община Долна
Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“.
2. Възлага на Кмета на община Долна митрополия да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор №15/07/2/0/00654 от
07.08.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за проект: „Реконструкция
на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /ІІІ – 118/ Долна Митрополия –
Горна Митрополия /PVN1047/ и PVN 2043 /ІІІ-118 Подем-Долна Митрополия /Победа –
Тръстеник/ ІІІ-3004/ на територията на община Долна Митрополия“, сключен между
община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“.
По т.10 Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ част от
авансово плащане по договор №15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони за проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи
общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия,
община Долна Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие“. Вносител: Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: В проекта за решение сумата е объркана, не е 47 157,48 лв., а е
23 578,74 лв.
Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем предложението за
издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“
– Разплащателна агенция, обезпечаващ част от авансово плащане по договор
№15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за проект:
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията
към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“,
сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 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, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Илиева, Снежанка
Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 596
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА и договор/споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони за проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи
общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия,
община Долна Митрополия“, сключен между община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие“, Общински съвет Долна Митрополия:
3. Упълномощава Кмета на община Долна Митрополия да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие“ в размер на 23 578,74 лв. (двадесет и три хиляди петстотин седемдесет и
осем лева и седемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер
на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за проект:
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията
към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“,
сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“.
4. Възлага на Кмета на община Долна митрополия да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор №15/07/2/0/00687 от
04.07.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за проект: „Реконструкция
и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр.
Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“, сключен между
община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

