ПРОТОКОЛ
№ 59
Днес, 06.12.2018 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 13 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 13 съветника: “За” – 13, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за отдаване под наем за стопанската 2018-2019 година на
проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински полски пътища,
попадащи в масивите за ползване и определяне на цена за ползване
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 13 съветника: “За” – 13, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 624
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 отдаване под наем за стопанската 2018-2019 година на
проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински полски пътища,
попадащи в масивите за ползване и определяне на цена за ползване. Докл.: П. Цоновска
– Кмет на общината
П. Цоновска: Забавянето на тази точка не е по наша вина, не и по вина на
Областна служба по земеделие. Дължи се на забавяне от страна на някои от
земеделците с подаването на заявления. Не променяме цената от миналата година.
Няма какво да добавя.

М. Траянов: Има ли информация по отношение на миналогодишните постъпления
като процент?
П. Цоновска: На 100% са изплатени средствата.
Общинският съветник Радослав Илиевски влиза в Салона на Общината.
П. Петров: Има ли други въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за отдаване под наем за стопанската 2018-2019 година на
проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински полски пътища,
попадащи в масивите за ползване и определяне на цена за ползване, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 14 съветника
„ЗА” – Валентина Велкова, Георги Гинчев, Иван Блажев, Иван Русанов Иван
Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мирослав Траянов, Николай Желев,
Снежанка Иванковска, Славей Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри
Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Мартин Аспарухов и Светла Илиева отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 625
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет-Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се отдадат под наем за стопанската 2018-2019 година,
проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне общински имоти с начин на
трайно ползване - полски път (които не са необходими за осигуряване на транспортен
достъп) за землищата на територията на община Долна Митрополия на ползватели,
подали заявления до комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно разпоредбите на
чл.75б от ППЗСПЗЗ.
2. Определя цена за ползване на имотите по т.1 в размер на 50,00 (петдесет)
лева на декар.
3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договори за
отдаване под наем на общински имоти с начин на трайно ползване - полски път за
стопанската 2018-2019 година, при цена, определена в т.2.
4. Ползватели, на които са предоставени полски пътища се задължават да
осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през
следващата стопанска година.
Р. Илиевски: Ще Ви помоля такива въпроси да бъдат обсъждани в редовни
заседания. Факта, че отсъстват някои съветници, ги поставя в едно неравностойно
положение. Тези, които работят на трудов договор, днес трябва да си пуснат неплатен
отпуск, а същевременно не могат да бъдат компенсирани. Още повече, че този въпрос
трябваше да бъде обсъждан в постоянните комисии. Знаете, че миналата година
направихме две заседания, второто провокирано от Вас извънредно, с арендатори и т.н.
Все пак касае публична общинска собственост и се нуждае от един по-широк дебат.

Влизаме в срока от един месец, който е поставен. Това е несериозно отношение към
общинските съветници. Още повече това касае планиране работата на Общински съвет.
Такова решение се взима всяка година по това време. Администрацията си е свършила
работата. Трябвало е да се предвиди и да не се налага свикване на извънредно
заседание.
П. Цоновска: Г-н Илиевски, смятам че в по-голямата част от изказването си, сте
абсолютно прав. Преди да влезете аз се опитах да се извиня на общинските съветници и
да обясня защо се забави внасянето на това предложение. Не можехме да изчакаме
срока до последно, тъй като тези средства, за които договорите вече са готови, са
заложени за тази бюджетна година. Сметнах, че тъй като няма промяна от
миналогодишното решение, няма да е проблем, за което пак се извинявам.
Ив. Герашки: Подкрепям г-н Илиевски и апелирам Председателя на Общински
съвет да възстанови взимането на решения на подпис, за такива предложения, които не
търпят отлагане. Има хора, които са на работа. Не стига, че сме най-нископлатените
общински съветници в цялата област, ами да ни подлагате на такова нещо.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
извънредно заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

