ПРОТОКОЛ
№ 67
Днес, 27.06.2019 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 21 общински съветници. 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 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 актуализиране плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2019 г. във
връзка с кандидатстване с проектни предложения на община Долна Митрополия по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ І-388 в кв.
19, по плана на гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за продажба на УПИ ХІV-73, кв. 37б по плана на с. Биволаре
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в СУ „Васил Априлов“, гр. Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение относно избор на форма на управление на горски територии –
собственост на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за процедура за промяна начина на трайно ползване (НТП) на
общинска земеделска земя в землището на гр. Тръстеник, представляваща ПИ с
идентификатор №73359.92.389 по КК и КР на гр. Тръстеник
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 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 731
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 актуализиране плана на капиталовите разходи на община
Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Колеги, има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за актуализиране плана на капиталовите разходи на община
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 Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 732
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с проведена Национална
кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2019Г.” на МОСВ и ПУДООС на тема
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ и спечелен проект „СМЯХ И ДЕТСКИ
ИГРИ В С. ОРЕХОВИЦА“ ”, договор № 12868/ 31.05.2019г., Общински съвет-Долна
Митрополия:
1.Увеличава плана на капиталовите разходи на община Долна Митрополия за
2019г. със сумата 15 639 лв, в т. ч:
1.1 В частта му за финансиране „ Други източници за финансиране” от ПУДООС –
9 995лв.
1.2 В частта му за финансиране „ Собствени средства” –5 644лв., както следва:
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2. Увеличението по т. 1.2 да бъде за сметка на намалението на § 97-00- Резерв за
непредвидени и неотложни разходи.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за капиталови разходи на
общината.
По т. 2 Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2019 г.
във връзка с кандидатстване с проектни предложения на община Долна Митрополия по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“. Докл.: П. Цоновска –
Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Колеги, има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за актуализиране плана на капиталовите разходи за 2019 г. във
връзка с кандидатстване с проектни предложения на община Долна Митрополия по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, 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, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 733
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси и във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Долна Митрополия
- Долни Дъбник"., Общински съвет- Долна Митрополия:
1. Увеличава плана за капиталови разходи на община Долна Митрополия за
2019г. в частта финансирана със собствени средства със сумата 8 458лв., както следва:
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2. Увеличението по т.1 да бъде за сметка на намалението на разходната част на
бюджета на община Долна Митрополия, в местна дейност 998 „ Резерв“, § 97-00Резерв за непредвидени и неотложни разходи със сумата 8 458лв.
Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите разходи на
общината.
По т. 3 Предложение за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ І-388
в кв. 19, по плана на гр. Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Колеги, има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ І-388 в
кв. 19, по плана на гр. Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника

8458

„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, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 734
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-388, в кв.19 с площ 271 кв.м.,
по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен (АОС № 8975 от 19.09.2018г.), на гжа Мария Петрова Николова, с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“, №8, г-н Иво
Александров Николов, с адрес: гр.Плевен ул.”Генерал Владимир Вазов” №10, вх.В, ет4,
ап.11 и г-н Данчо Илиев Николов с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“, №8 – като
собственици на законно построена в имота сграда по силата на н.а № 99, том ІІ, рег.№
1742, дело №127 от 2011г., и н.а № 102, том ІІ, рег.№ 1761, дело 130 от 2011г.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 жилищен имот, в размер
на 2 138,00 лв. (две хиляди сто тридесет и осем 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 2019 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост с площ 271 кв.м.,
представляващ УПИ І-388 в кв.19, по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен.
По т. 4 Предложение за продажба на УПИ ХІV-73, кв. 37б по плана на с.
Биволаре. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Колеги, има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за продажба на УПИ ХІV-73, кв. 37б по плана на с. Биволаре,
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, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 735
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/, Общински съвет-Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване
на имот, частна общинска собственост, с площ 640 кв.м., представляващ УПИ XIV-73,
кв.37б по плана на с.Биволаре, област Плевен / АОС № 396 от 25.07.2001 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
4 015.00лв. /четири хиляди и петнадесет 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 2019 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 640 кв.м.,
представляващ УПИ XIV-73, кв.37б по плана на с.Биволаре, област Плевен
По т. 5 Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в СУ „Васил Априлов“, гр. Долна Митрополия. Докл.: П.
Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Колеги, има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, находяща се в СУ „Васил Априлов“, 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 Блажев, Иван
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 736
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) и
чл.15 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, 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,
представляваща: Помещение за продажба на закуски и захарни изделия с площ 5.22
кв.м., находящо се на І-ви етаж в сградата на СУ „Васил Априлов“, гр. Долна
Митрополия, разположена в УПИ ІІ-529, кв. 16 по плана на град Долна Митрополия
/АОС № 226 от 18.04.2000 година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ – 15,09 лв. без ДДС или 18,11
лв. /осемнадесет лева и единадесет стотинки/ с ДДС, съгласно Тарифа на базисните
(начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти /Раздел ІІ, т.1.2/.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед за
откриване на процедура за отдаване под наем на описания в т.1 имот.
4. Възлага на Директора на СУ “Васил Априлов“ – гр. Долна Митрополия да
организира провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник.
По т. 6 Предложение относно избор на форма на управление на горски
територии – собственост на община Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на
Общината
П. Цоновска: Изтича договора през месец август. Подробно сме описали защо
минаваме към такава форма на избор. Ние сме доволни от работата на фирмата до
момента, а и цената е много по-изгодна.
Р. Илиевски: Когато изтича един договор, трябва да се направи оценка на
неговото изпълнение и най-вече когато въпроса е свързан с външен изпълнител, за да
видим ефекта от неговата дейност. В крайна сметка щом има договор и са поети
двустранни ангажименти, трябва да проследим какво се е случило. Да извлечем ползите
и поуките от тази дейност, да ги нанесем в следващия период и да ги следваме. Нека се
представи един отчет, един анализ на дейността на фирмата. Какви са приходите,
изпълнено ли е това, което е заложено в договора и т.н.
П. Цоновска: Договора още не е изтекъл, изтича през месец август. Това
предложение не касае отчет на фирмата, нито изтичането на договора, а избор на форма
на управление. Такъв отчет ще Ви бъде представен през август.
П. Петров: Колеги, има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението относно избор на форма на управление на горски територии –
собственост на община 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 Блажев, Иван
Русанов Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 737
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.181, ал.2 от Закона за горите във
връзка с чл.181, ал. 1, т. 3 от същия закон, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие управлението на горските територии - собственост на община
Долна Митрополия да се осъществява от търговец вписан в публичния регистър за
упражняване на лесовъдна практика - "ИЛИДА ФОРЕСТ КОНСУЛТ" ООД,
ЕИК 201651311 - представлявано от Данаил Милчев Найденов, притежаващ
УДОСТОВЕРЕНИЕ №2004-2/20.09.2011год.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши съответните правни действия по
сключване на договор с "ИЛИДА ФОРЕСТ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 201651311 и
идентификационен № по ДДС ВG201651311 с адрес:гр.Плевен, жк. „Сторгозия"
Бл.58, Вх.А, ет.4, ап.12, представлявано от Данаил Милчев Найденов, за срок от
5 години.
Приложение: Оферта от инж. Данаил
"ИЛИДА ФОРЕСТ КОНСУЛТ" ООД.

Милчев Найденов – управител на

По т. 7 Предложение за процедура за промяна начина на трайно ползване (НТП)
на общинска земеделска земя в землището на гр. Тръстеник, представляваща ПИ с
идентификатор №73359.92.389 по КК и КР на гр. Тръстеник. Докл.: П. Цоновска – Кмет
на Общината
П. Цоновска: Става дума за промяна начина на трайно ползване на земя, която
се води „пасище“, а реално никога не е била пасище. Намира се зад бензиностанцията
на входа на Тръстеник, която беше собственост на „Петрол“, а сега е частна
собственост. Хората имат намерение да си разширяват бизнеса, да облагородят
мястото, спазвайки всички изисквания, тъй като тази бензиностанция към момента не
отговаря на никакви изисквания.
Р. Илиевски: Знаете, че съм особено чувствителен към публичната общинска
собственост и нейното съхранение. Това пояснение, което дадохте сега, трябваше да
бъде заложено в аргументацията на предложението – че имаме инвестиционно
намерение за приватизация на този терен и това изчерпва всичко. Другата
аргументация е ясна, тя е формална.
П. Цоновска: Съгласна съм с Вас. Това е пропуск на администрацията, който
видях и точно затова подробно обяснявам в момента за какво става въпрос.
П. Петров: Колеги, има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението относно избор на форма на управление на горски територии –
собственост на община 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 Блажев, Иван
Русанов, Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей
Първанов, Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 738
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78а от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общински
съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на недвижим имот –
публична общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор № 73359.92.389
по КК и КР на гр.Тръстеник /стар номер по КВС, ПИ №000389./, с площ 1204.00 кв.м.,
НТП „пасище“, местност „Изгорелия брест“ по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен
от имот с НТП „Пасище“ в имот с НТП „Друга селскостопанска територия“.
2. Промяната да се извърши след становище на РИОСВ – Плевен, съгласно чл.78а
от ППЗСПЗЗ.
3. Възлага на Кмета на общината да поиска от Агенция по геодезия, картография
и кадастър да отрази промяната в Кадастралната карта и кадастралния регистър на
населеното място, съобразно взетото решение.
4. След отразяване на промяната в КККР на гр.Тръстеник за имота да се състави
акт за общинска собственост, съгласно новия НТП.
Р. Илиевски: Предлагам на следващото заседание на Общински съвет да се
включи в дневния ред точка, която да обхваща преглед на участието на Община Долна
Митрополия в проекти за външно финансиране, защото постоянната комисия, на която
съм член с такава проблематика не се е занимавала, а е предмет на дейността й.
П. Петров: Благодаря, ще вземем под внимание предложението Ви.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Димитрова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

