ПРОТОКОЛ
№ 57
Днес, 12.11.2018 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе извънредно
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 извънредно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 16 общински съветника. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Беше Ви изпратен проект за дневен ред. Който е съгласен с така предложения
дневен ред, моля да гласува:
Гласували 16 съветника: “За” – 16, “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 Вътрешни правила за организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет
– Долна Митрополия.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за промяна на Решение №539 от 27.04.2018 г. на ОбС Долна
Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за продажба на недвижими общински имоти /сгради/, находящи се
в поземлен имот с идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр. Долна Митрополия.
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 16 съветника: “За” – 16, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 609
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 Вътрешни правила за организацията и реда
за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински
съвет – Долна Митрополия. Докл.: П. Петров – Председател на ОбС

П. Петров: Вътрешните правила, както и предният път казах, бяха изготвени от
Националното сдружение на общините. Имаше несъответствия със закона. Сега са
изчистени неточностите и това е окончателният вариант. Имаме съществуваща
комисия, която работи по тези въпроси, но оттук нататък ще се организира дейността,
съгласно Правилата. Променен е и състава на комисията – добавят се двама нови
членове – г-н Евтимов в качеството си на зам.-председател на ОбС и г-жа Илиева, в
качеството си на председател на политическа група в ОбС. На свое вътрешно заседание
комисията ще си избере председател.
Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен с приемането на Вътрешни
правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на
конфликт на интереси в Общински съвет – Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 16 съветника: “За” – 16, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 610
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т.23 от ЗМСМА и чл. 10, във връзка с §3 от
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Долна
Митрополия, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от
него.
2. Определя ПК по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред,
граждански права и борба с корупцията, в допълнение с избраните заместник
председатели на ОбС и председателите на регистрираните политически групи в ОбС, да
изпълняват функциите на постоянна комисия по чл. 71, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на
ЗПКОНПИ и чл. 12, ал.1, във връзка с чл. 24, ал.1 от НОРИПДУКИ, с наименование
„Комисия за разглеждане на декларации за установяване на конфликт на интереси“.
По т. 2 Предложение за промяна на Решение №539 от 27.04.2018 г. на ОбС
Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Промяната се налага, тъй като няколко пъти обявяваме процедура
за закупуване на автомобили, но не се явиха кандидати за тази цена. По наше мнение,
това се случва поради покачването на цените на застраховките. Предвид това, моля да
бъде завишена цената от 66 000лв. на 70 000лв.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен с приемането на
промяна на Решение №539 от 27.04.2018 г. на ОбС Долна Митрополия, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма

Алина Симеонова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Мартин Аспарухов, Снежанка
Иванковска
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 611
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Променя т.1 от Решение № 539 от 27.04. 2018г на ОбС гр. Долна Митрополия,
както следва:
Било:
“ 1. Дава съгласие да бъдат закупени 3/три/ броя леки автовобили на лизинг на
обща стойност не повече от 66 000лв. за нуждите на Домашен социален патронажДолна Митрополия.“
Става:

“ 1. Дава съгласие да бъдат закупени 3/три/ броя леки автовобили на лизинг на
обща стойност не повече от 70 000лв. за нуждите на Домашен социален патронажДолна Митрополия.“
По т. 3 Предложение за продажба на недвижими общински имоти /сгради/,
находящи се в поземлен имот с идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр. Долна
Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Това е предложението, което миналият път изтеглих и обясних
защо. Това е окончателното предложение за решение, с данъчни и пазарни оценки.
П.Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на недвижими общински имоти /сгради/, находящи се в
поземлен имот с идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр. Долна Митрополия,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Валентина Велкова, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Радослав Илиевски, Светла Телефонска, Славей
Първанов, Петър Петров, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма
Алина Симеонова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Мартин Аспарухов, Снежанка
Иванковска
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 612
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал.9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), чл. 42, ал.1 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 извърши продажба, чрез публичен търг с тайно
наддаване, на недвижими общински имоти /сгради/, находящи се в поземлен имот с
идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр.Долна Митрополия, както следва:
Масивна нежилищна сграда „Общежитие“, построена на два етажа, ведно
с правото на строеж, с идентификатор 22215.78.14.1 по КК и КР на гр. Долна
Митрополия, област Плевен, със застроена площ от 273 кв.м. /АОС № 8987 от
19.10.2018 г./;
Нежилищна сграда за „Обществено хранене“, построена на един етаж,
ведно с правото на строеж, с идентификатор 22215.78.14.2 по КК и КР на гр. Долна
Митрополия, област Плевен, със застроена площ от 123 кв.м. /АОС № 8988 от
19.10.2018 година и АОС за поправка № 8990 от 26.10.2018 година/ .
Нежилищна сграда „Хангар, депо, гараж“, построена на един етаж, ведно
с правото на строеж, с идентификатор 22215.78.14.3 по КК и КР на гр. Долна
Митрополия, област Плевен, със застроена площ от 314 кв.м. /АОС № 8989 от
19.10.2018 година и АОС за поправка № 8991 от 26.10.2018 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описаните в т. 1 сгради, както следва:
за Масивна нежилищна сграда „Общежитие“ – пазарна цена 43 800,00 лв.
/Четиридесет и три хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;
за Нежилищна сграда за „Обществено хранене“ - пазарна цена 2 780,00
лв. /Две хиляди седемстотин и осемдесет лева/ без ДДС;
за Нежилищна сграда „Хангар, депо, гараж“ - пазарна цена 3 470,00 лв.
/Три хиляди четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС.
Сумите са необлагаеми с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички правни и
фактически действия, произтичащи от взетото решение и съобразно законовите норми.
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 следните имоти:
Масивна нежилищна сграда „Общежитие“, построена на два етажа, със
ЗП - 273кв.м., с идентификатор 22215.78.14.1, разположена в поземлен имот, частна
държавна собственост, с идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр. Долна
Митрополия, област Плевен /АОС № 8987 от 19.10.2018 г./;
Нежилищна сграда за „Обществено хранене“, построена на един етаж, със
ЗП - 123кв.м., с идентификатор 22215.78.14.2, разположена в поземлен имот, частна
държавна собственост, с идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр. Долна
Митрополия, област Плевен /АОС №8988 от 19.10.2018 година и АОС за поправка №
8990 от 26.10.2018 година /;
Нежилищна сграда „Хангар, депо, гараж“, построена на един етаж, със ЗП
- 314кв.м., с идентификатор 22215.78.14.3, разположена в поземлен имот, частна
държавна собственост, с идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр. Долна
Митрополия, област Плевен / АОС №8989 от 19.10.2018 година и АОС за поправка №
8991 от 26.10.2018 година/.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

