ПРОТОКОЛ
№4
Днес, 30.01.2020 г. от 10.00 часа в салона на Общината се проведе
редовно заседание на Общински съвет – Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Цоновска – Кмет на Общината и
кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 17 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Допълнително в
заседанията на постоянните комисии, беше разгледано Предложение за
предоставяне на средства на „Медицински център I Долна Митрополия“
ЕООД. Предлагам то да бъде т. 26 от Дневния ред.
Има ли становища по дневния ред? Няма. Който е съгласен да
приемем дневния ред на днешното заседание, с направеното допълнение,
моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1. Предложение за приемане на Календарен план за дейността на
Общински съвет – Долна Митрополия до 30.06.2020г.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за приемане на Отчет за 2019 г. на Програма за
управление на община Долна Митрополия за периода 2015-2019 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
3. Предложение за приемане на годишен отчет за 2019 г. на
изплатените средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък
здравословен и/или социален статус в община Долна Митрополия.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
4. Предложение за приемане на годишен отчет за 2019 г. на
изплатените средства за финансово подпомагане на двойки, семейства и
лица с репродуктивни проблеми от община Долна Митрополия.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

5. Предложение за приемане на отчет за състоянието на общинската
собственост в община Долна Митрополия и резултатите от нейното
управление през 2019 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
6. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на „Програма за
опазване на паметниците на културата и културното наследство на
територията на община Долна Митрополия“ за 2019 и годишен план за
действие – 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
7. Предложение за приемане на Програма за управление на община
Долна Митрополия за период 2019-2023 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
8. Предложение за приемане на Стратегия за управление на
общинската собственост на община Долна Митрополия за периода 20192023 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
9. Предложение за приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в община Долна
Митрополия за 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
10. Предложение за утвърждаване на структура на Общинска
администрация Долна Митрополия.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
11. Предложение за полагане на общественополезен труд от лица,
обект на месечно социално подпомагане в община Долна Митрополия през
2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
12. Предложение за приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в община Долна Митрополия през 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
13. Предложение за избор на общински съветници, които да бъдат
включени в Специализирана група за наблюдение на Общинския план за
развитие.
Докл.:П. Петров-Председател на ОбС

14. Предложение за определяне на представител на Общински съвет
- Долна Митрополия в Областен съвет за намаляване риска от бедствия
Докл.:П. Петров-Председател на ОбС
15. Предложение за приемане на Проект за изменение и допълнение
на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
16. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образования;
Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
през имоти общинска собственост и приемане на окончателен размер на
определените парични обезщетения за общински имоти за изграждане на
ел.трасе 20кV за захранване а поземлен имот с идентификатор
67012.222.26, м. „Долна лъка“, землище село Славовица.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
17. Предложение за продажба на УПИ III-1794, кв. 183 по плана на гр.
Тръстеник, област Плевен
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
18. Предложение за продажба на недвижим имот – част от масивна
едноетажна нежилищна сграда, представляваща помещение с площ 14,50
кв. м., находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна
Митрополия.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
19. Предложение за продажба на УПИ II, кв. 190 по плана на гр.
Тръстеник, област Плевен
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
20. Предложение за продажба на УПИ I, кв. 190 по плана на гр.
Тръстеник, област Плевен.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
21. Предложение за учредяване възмездно право на ползване върху
ПИ с идентификатор №16345.88.1 (номер по предходен план 088001) по
КККР на с. Горна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината

22. Предложение за преобразуване от публична в частна общинска
собственост на ПИ с идентификатор 73359.92.389, находящ се в
местността „Изгорелия брест“ по КККР на гр. Тръстеник
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
23. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху имот – частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
24. Предложение за приемане на Годишен план за ползване на
дървесина в общински горски територии през 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
25. Предложение за промяна в маршрутните разписания през
неделните дни на автобус, обслужващ автобусна линия Плевен-Тръстеник
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
26. Предложение за предоставяне на средства на „Медицински
център I Долна Митрополия“ ЕООД
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Петров: Предстои да вземаме решения с поименно гласуване.
Който е съгласен днешното поименно гласуване да става с извикване на
съветниците и с отговор - “да”, “не”, “въздържал се” , моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 46
На основание чл. 27, ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл. 85 и чл. 83, 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:
1. 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 Календарен план за дейността
на Общински съвет – Долна Митрополия до 30.06.2020г. Докл.: П. Петров
– Председател на ОбС
П. Петров: Стандартен документ. Няма какво да добавя.
Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем Календарния план
за дейността на Общински съвет, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 47
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Долна
Митрополия:
Приема Календарен план за дейността на Общински съвет – Долна
Митрополия до 30.06.2020 година.
По т. 2 Предложение за приемане на Отчет за 2019 г. на Програма
за управление на община Долна Митрополия за периода 2015-2019 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Подробен от чет на Програмата за управление. Няма
какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
Отчета за 2019 г. на Програма за управление на община Долна
Митрополия за периода 2015-2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 48
На основание чл.44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Долна Митрополия:

Приема Отчет за 2019 г. на Програма за управление на община Долна
Митрополия за период 2015-2019 г.
По т. 3 Предложение за приемане на годишен отчет за 2019 г. на
изплатените средства за еднократни финансови помощи на лица с тежък
здравословен и/или социален статус в община Долна Митрополия.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Средствата са дадени, в 99 % от случаите, на лица с
наистина тежки здравословни проблеми. Парите не са достатъчни. Няма
какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
годишен отчет за 2019 г. на изплатените средства за еднократни финансови
помощи на лица с тежък здравословен и/или социален статус в община
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 49
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Приема годишен отчет за 2019 год. на изплатените средства за
еднократни финансови помощи на лица с тежък здравословен и/или
социален статус в община Долна Митрополия.
Общинският съветник Александър Печеняков излиза от Салона.
По т. 4 Предложение за приемане на годишен отчет за 2019 г. на
изплатените средства за финансово подпомагане на двойки, семейства и
лица с репродуктивни проблеми от община Долна Митрополия. Докл.:П.
Цоновска – Кмет на общината

П. Цоновска: Имаме две изплатени помощи за 2019 г. Няма какво
да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
годишен отчет за 2019 г. на изплатените средства за финансово
подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми от
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Петър Петров,
Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 50
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от
ЗМСМА, Общински съвет – Долна Митрополия реши:
1. Приема годишен отчет за 2019 г. на изплатените средства за
финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни
проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на община Долна
Митрополия.
По т. 5 Предложение за приемане на отчет за състоянието на
общинската собственост в община Долна Митрополия и резултатите от
нейното управление през 2019 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на отчет за състоянието на
общинската собственост в община Долна Митрополия и резултатите от
нейното управление през 2019 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Петър Петров,
Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 51
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 66а от Закона за
общинската собственост, Общински съвет - Долна Митрополия:
Приема Отчет за състоянието на общинската собственост в община
Долна Митрополия и резултатите от нейното управление през 2019 година.
По т. 6 Предложение за приемане на отчет за изпълнение на
„Програма за опазване на паметниците на културата и културното
наследство на територията на община Долна Митрополия“ за 2019 и
годишен план за действие – 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на отчет за изпълнение на „Програма за
опазване на паметниците на културата и културното наследство на
територията на община Долна Митрополия“ за 2019 и годишен план за
действие – 2020 г., 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 № 52
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на решение № 301 от 28.12.2012 г.
на ОбС - Долна Митрополия, Общински съвет - Долна Митрополия реши:
1. Приема годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на
паметниците на културата и културното наследство на територията на
община Долна Митрополия” за 2019 год.
2. Приема годишен план за действие по „Програма за опазване на
паметниците на културата и културното наследство на територията на
община Долна Митрополия” за 2020 год.
По т. 7 Предложение за приемане на Програма за управление на
община Долна Митрополия за период 2019-2023 г. Докл.:П. Цоновска –
Кмет на общината

П. Цоновска: Приблизително изчерпателна Програма. Няма как да
е абсолютно конкретна. Знаете, че винаги може да бъде допълвана и
изменяна.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Програма за управление на община Долна
Митрополия за период 2019-2023 г., 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 № 53
На основание чл.44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Програма за управление на община Долна Митрополия за период
2019-2023 г.
По т. 8 Предложение за приемане на Стратегия за управление на
общинската собственост на община Долна Митрополия за периода 20192023 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен
да приемем предложението за приемане на Стратегия за управление на
общинската собственост на община Долна Митрополия за периода 20192023 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил
Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Петър Петров,
Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 54
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет Долна Митрополия:

Приема Стратегия за управление на общинската собственост на
община Долна Митрополия.
Общинският съветник Мирослав Траянов излиза от Салона.
По т. 9 Предложение за приемане на Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община
Долна Митрополия за 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен
да приемем предложението за приемане на Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община
Долна Митрополия за 2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 55
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Годишна програма за управление на общинската собственост
на община Долна Митрополия през 2020 г.
По т. 10 Предложение за утвърждаване на структура на Общинска
администрация Долна Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Виждате промените в структурата. Те са вътрешноадминистративни. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен
да приемем предложението за утвърждаване на структура на Общинска
администрация Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Мирослав Траянов не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 56
На основание гореизложеното и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА предлагам Общинския съвет – Долна Митрополия:
1. Одобрява структура на Общинска администрация Долна
Митрополия с численост на персонала 101,5 бр. в т.ч.: 73 бр. държавна
дейност и 28,5 бр. държавна дейност дофинансирана с местни приходи,
считано от 01.02.2020 г., съгласно Приложение 1.
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да актуализира
Устройствен правилник на Общинска администрация Долна Митрополия,
съобразно утвърдената структура.
По т. 11 Предложение за полагане на общественополезен труд от
лица, обект на месечно социално подпомагане в община Долна
Митрополия през 2020 г. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен
да приемем предложението за полагане на общественополезен труд от
лица, обект на месечно социално подпомагане в община Долна
Митрополия през 2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 57
На основание чл. 21. ал. 1. т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2. ал. 4 от
Закона за социално подпомагане и чл. 12. ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Приема Програма за полагане на общественополезен труд от лица,
обект на месечно социално подпомагане в община Долна Митрополия през
2020 г., съгласно Приложението.
По т. 12 Предложение за приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в община Долна Митрополия през 2020 г. Докл.:П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност в община Долна Митрополия през 2020 г., моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 58
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 26 а от Закона за народните
читалища, Общински съвет Долна Митрополия:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община
Долна Митрополия за 2020 година.
По т. 13 Предложение за избор на общински съветници, които да
бъдат включени в Специализирана група за наблюдение на Общинския
план за развитие. Докл.:П. Петров-Председател на ОбС
П. Петров: Предлагам да бъдат включени 3-ма съветника, както е
било досега. Имате думата за предложения.
Ал. Печеняков: Предлагам г-н Злати Тодоров.
М. Траянов: Предлагам г-н Юри Ненчев.
П. Петров: Предлагам г-н Николай Желев.
Има ли други предложения? Няма. Ще гласуваме анблок. Който е съгласен
в състава на Специализирана група за наблюдение на Общинския план за

развитие да влязат г-н Злати Тодоров, г-н Юри Ненчев и г-н Николай
Желев, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 59
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Долна
Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019-2023, Общински съвет-Долна Митрополия:
Избира за представители на Общински съвет – Долна Митрополия в
Специализирана група за наблюдение на Общински план за развитие на
община Долна Митрополия 2019-2023 г.:
1. Юри Ненчев
2. Николай Желев
3. Злати Тодоров
По т. 14 Предложение за определяне на представител на
Общински съвет - Долна Митрополия в Областен съвет за намаляване
риска от бедствия. Докл.:П. Петров-Председател на ОбС
П. Петров: Предлагам, освен да определим представител на
Общински съвет – Долна Митрополия в Областен съвет за намаляване
риска от бедствия, да определим и негов заместник, в случаи на отсъствие
на представителят. Позволете ми да предложа себе си за представител и гн Траянов за мой заместник. Има ли други предложения?
Ал. Печеняков: Предлагам за заместник г-н Бисер Атанасов.
П. Петров: Който е съгласен да определим представител и зам.представител на Общински съвет - Долна Митрополия в Областен съвет за
намаляване риска от бедствия, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П. Петров: Който е съгласен представител на Общински съвет Долна Митрополия в Областен съвет за намаляване риска от бедствия, да
бъда аз, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П. Петров: Който е съгласен заместник-представител на Общински
съвет - Долна Митрополия в Областен съвет за намаляване риска от
бедствия, да бъде г-н Мирослав Траянов, моля да гласува:
Гласували 11 съветника: “За” – 11 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0

П. Петров: Който е съгласен заместник-представител на Общински
съвет - Долна Митрополия в Областен съвет за намаляване риска от
бедствия, да бъде г-н Бисер Атанасов, моля да гласува:
Гласували 6 съветника: “За” – 6 “Против”– 0 “Въздържали се” – 0
Р Е Ш Е Н И Е № 60
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.64а, ал. 1 и ал.2 от
ЗЗБ, Общински съвет Долна Митрополия:
Определя г-н Петър Петров за представител на Областен съвет за
намаляване риска от бедствия и г-н Мирослав Траянов за заместникпредставител.
По т. 15 Предложение за приемане на Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за приемане на Проект за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 61
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.11 ал.3 и чл.43,
ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чл.26 ал.4 и чл.27 от Указ №
883 за прилагане на Закона за нормативните актове, Общински съвет –
Долна Митрополия:

Приема изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Долна Митрополия /по чл.8, ал.2 от ЗОС/, както следва:
§1. Чл. 20 ал.1 се променя по следния начин:
„Със заповед на Кмета на общината, без провеждане на търг или
конкурс се предоставят безвъзмездно помещения - частна общинска
собственост на общинските ръководства на политическите партии,
отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии“.
§2. В ал.2 т.3 и т.4 думата „наем“ се заличава и текстовете
придобиват следното съдържание:
т.3. „Справка-декларация за помещения и имоти, които местното
ръководство на политическата партия /коалиция/ ползва на територията на
Общината и правното основание за това.“
т.4. „Декларация от политическата партия /коалиция/, че
предоставения имот – частна общинска собственост ще се ползва само по
предназначение – за клубна база и няма да се преотстъпва за ползване.“
§3. Досегашната т.5 на чл.2 се заличава.
§4. Чл. 20 ал.3 се променя по следния начин:
„Когато с оглед представените доказателства Кметът на Общината
установи, че искането е основателно и е налице подходящо свободно
помещение, издава заповед за настаняване, въз основа на която са сключва
договор за безвъзмездно право на ползване, със срок до края на мандата на
Народното събрание.“
§5. Чл. 20 ал.4 се променя по следния начин:
„Предоставените помещения на политически партии не може да се
преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения
може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко
свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да се
извършва стопанска дейност.“
§6. Чл. 20 ал.5 се променя по следния начин:
„Политическите партии, на които са предоставени помещения по
ал.1 заплащат експлоатационните разходи, ако има такива. Не се
предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили
задълженията си към общината, произтичащи от ползвани други общински
имоти.“
§7. Създава се нова ал.6 на чл. 20 със следното съдържание:
„Договорите с политически партии се прекратяват, когато:
- придобият в собственост помещения от същия вид, годни за
постоянно ползване;

- престанат да отговарят на условията за предоставяне на общински
имот, определени с отделен закон;
- поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три
месеца или при нарушение на забраната по чл.20, ал.4 от настоящата
Наредба.“
§8. Създава се нова ал.7 на чл. 20 със следното съдържание:
„Правоотношенията се прекратяват със заповед на Кмета на
Общината, в която се посочва основанието за прекратяване, събраните
доказателства и срокът за освобождаване на имота, който не може да бъде
по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на
заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на съда е
окончателно.
Допълнителна разпоредба
§9. Измененията и допълненията влизат в сила от деня на приемането
им.
По т. 16 Предложение за одобряване на Подробен устройствен
план – Парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните образования;
Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
през имоти общинска собственост и приемане на окончателен размер на
определените парични обезщетения за общински имоти за изграждане на
ел.трасе 20кV за захранване а поземлен имот с идентификатор
67012.222.26, м. „Долна лъка“, землище село Славовица. Докл.:П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен
план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образования;
Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти
общинска собственост и приемане на окончателен размер на определените
парични обезщетения за общински имоти за изграждане на ел.трасе 20кV
за захранване а поземлен имот с идентификатор 67012.222.26, м. „Долна
лъка“, землище село Славовица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Николай Желев, Петър
Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Мирослав Траянов
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 62
На основание чл.21 , ал.1 , т.8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с
чл.129, ал.1, чл.193, ал.6 и чл.210, ал.3 от Закона за устройство на
територията, чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Одобрява „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУППП) на трасе на кабелна линия за външно ел.захранване и БКТП за
електрозахранване и присъединяване на съществуваща мобилна пресевна
инсталация в ПИ 67012.222.26, м. „Долна лъка“, землище село Славовица,
община Долна Митрополия, към електропроводната мрежа, с възложител
„ЕА 04“ ЕООД, ЕИК 203620346, град Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да предприеме
необходимите действия по реда на чл.129, ал.1 и ал.5 от ЗУТ – обнародване
в „Държавен вестник“ на обявлението за решението и публикуване на
ПУП-ПП на интернет страницата на общината.
3. Дава съгласие на „ЕА 04“ ЕООД, ЕИК 203620346, град Плевен да
се учреди правото на прокарване и необходимите сервитути за
преминаване на ел.кабелно трасе за нуждите на ПИ 67012.222.26, м.
„Долна лъка“, землище село Славовица, през поземлени имоти – общинска
собственост в същото землище, както следва:
Поземлен
имот по
КККР на
с.Славови
ца
1
2

3

4
5

Полски
път
67012.220. Полски
път
106
67012.1.48

67012.223. Напоит
85
елен
канал
67012.223. Полски
път
86
67012.225. Полски
6
път

Площ
дка

Дълж. Сервитут
л.м.
дка

11,836

8,5

0,034

8,994

243,3

0,973

3,569

7,1

0,028

8,581

666,2

2,665

11,892

125,6

0,502

Вид
Име на собственика
собствено
ст
Общинска ОБЩИНА ДОЛНА
публична
МИТРОПОЛИЯ
Общинска ОБЩИНА ДОЛНА
публична
МИТРОПОЛИЯ
Общинска
публична

ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

Общинска
публична
Общинска
публична

ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ
ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

67012.225. Полски
10,892 919,1
65
път
Напоит
67012.225.
7
елен
3,895
3,00
76
канал
67012.226.
8
5,452
62,8
83
Пасище
67012.231. Пасище
9
544,12 111,1
40
67012.231. Пасище
10
1,599
1,4
70
ОБЩО:
610,830 2149,6
6

3,676

Общинска
публична

ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

0,012

Общинска
публична

ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

Общинска
публична
Общинска
публична
Общинска
публична

ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ
ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ
ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

0,251
0,444
0,005
8,590

4. Приема определените пазарни стойности за имоти общинска
собственост за учредяване на право на прокарване на ел.трасе за
захранване на поземлен имот с идентификатор 67012.222.26, м. „Долна
лъка“ по КККР на село Славовица определени с Констативен протокол от
19.11.2019 г., /неразделна част от настоящето решение/, съставен по
реда на чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ с
окончателен размер 12 538,00 лв. / Дванадесет хиляди петстотин
тридесет и осем лева/.
5.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да предприеме
необходимите действия съгласно чл.193 от разпоредбите на ЗУТ за
учредяване правото на прокарване през описаните имоти - собственост на
община Долна Митрополия.
По т. 17 Предложение за продажба на УПИ III-1794, кв. 183 по плана
на гр. Тръстеник, област Плевен. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за продажба на УПИ III-1794, кв. 183 по плана на
гр. Тръстеник, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 63

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, 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 500 кв.м.,
представляващ УПИ III-1794, кв.183 по плана на гр.Тръстеник, област
Плевен / АОС № 9392 от 30.12.2019 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на
3 900,00 лв. /три хиляди и деветстотин 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.
По т. 18 Предложение за продажба на недвижим имот – част от
масивна едноетажна нежилищна сграда, представляваща помещение с
площ 14,50 кв. м., находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна
Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за продажба на недвижим имот – част от масивна
едноетажна нежилищна сграда, представляваща помещение с площ 14,50
кв. м., находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 64
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, 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 недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ реална част от масивна едноетажна нежилищна сграда,
съставляваща помещение с площ 14,50 кв.м., ведно с правото на строеж,
заемащо северозападната част до магазин за хранителни стоки, находяща
се в УПИ V-1004 в кв.19 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен
/АОС № 6582 от 06.07.2010 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 3060,00 лв. /три хиляди и шестдесет лева/ без ДДС, сума
необлагаема с ДДС, на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия участник.
По т. 19 Предложение за продажба на УПИ II, кв. 190 по плана на
гр. Тръстеник, област Плевен. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за продажба на УПИ II, кв. 190 по плана на гр.
Тръстеник, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 65
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, 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 450 кв.м.,
представляващ УПИ II, кв.190 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен /
АОС № 3754 от 13.06.2008 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на
3 510,00 лв. /три хиляди петстотин и десет 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.
По т. 20 Предложение за продажба на УПИ I, кв. 190 по плана на
гр. Тръстеник, област Плевен. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за продажба на УПИ I, кв. 190 по плана на гр.
Тръстеник, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 66

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, 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 425 кв.м.,
представляващ УПИ I, кв.190 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен /
АОС № 3752 от 13.06.2008 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на
3 310,00 лв. /три хиляди триста и десет 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.
По т. 21 Предложение за учредяване възмездно право на ползване
върху ПИ с идентификатор №16345.88.1 (номер по предходен план
088001) по КККР на с. Горна Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на
общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за учредяване възмездно право на ползване върху
ПИ с идентификатор №16345.88.1 (номер по предходен план 088001) по
КККР на с. Горна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 67

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39, ал. 3 от ЗОС,
чл.37п, ал.1 от ЗСПЗЗ чл. 60, ал. 2 от НРПУРОИ и във връзка с чл. 11, ал.
1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, Общински съвет - Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди на г-н Галин Цветанов Коцев от
с.Горна Митрополия, адрес: ул. Васил Априлов №5, възмездно право
ползване за срок от 5 /пет/ години, върху част с площ 4.000 дка от имот частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор
№16345.88.1 (целия с площ 34.710 дка), начин на трайно ползване „Друг
вид трайно насаждение“, пета категория, местност „Староселски път“ по
КККР на с.Горна Митрополия, за устройване на постоянен пчелин с
координати /Координатна система от 1970 год./ както следва:
№ по
ред

Х

У

1
2
3
4

4726256.06
4726244.73
4726171.47
4726181.26

8595895.75
8595949.43
8596935.90
8596883.65

2. Определя годишна наемна цена за правото на ползване, на
описания в т.1 имот, в размер на 240,00 лв. /двеста и четиридесет лева/
или 60,00лв./дка, сума необлагаема с ДДС на основание чл.45, ал. 5, т.1 от
ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
По т. 22 Предложение за преобразуване от публична в частна
общинска собственост на ПИ с идентификатор 73359.92.389, находящ се в
местността „Изгорелия брест“ по КККР на гр. Тръстеник. Докл.:П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за преобразуване от публична в частна общинска
собственост на ПИ с идентификатор 73359.92.389, находящ се в
местността „Изгорелия брест“ по КККР на гр. Тръстеник, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,

Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 68
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се преобразува от публична в частна
общинска собственост ПИ с идентификатор 73359.92.389 /стар номер по
КВС, ПИ № 000389/, площ 1 204.00 кв.м., начин на трайно ползване „Друг
вид земеделска земя“, находящ се в местността „Изгорелия брест“ по
КККР на гр.Тръстеник.
2. Възлага на Кмета на Общината да поиска от Агенция по
геодезия, картография и кадастър да отрази промяната в Кадастралната
карта и кадастралния регистър на гр. Тръстеник.
3. След отразяване на промяната в КККР на гр.Тръстеник за
имота да се състави нов Акт за общинска собственост.
По т. 23 Предложение за учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху имот – частна общинска собственост в гр. Долна
Митрополия. Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху имот – частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия, моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за общинската собственост, чл. 60, ал. 3, т. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка /НРПУРОИ/, чл.3 от Правилника за детските педагогически стаи и
чл.77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020
година, Общински съвет – Долна Митрополия:
1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок
от 5 (пет) години на Областна дирекция на МВР – Плевен, върху
помещение – частна общинска собственост, представляващо част от
пристройка към поликлиника, находяща се в УПИ І, кв. 87 по плана на
гр.Долна Митрополия (АОС № 1715 от 06.01.2005 година), за нуждите на
РУ-Долна Митрополия - детска педагогическа стая.
2.Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор
с Областна дирекция на МВР – Плевен за безвъзмездно право на ползване
на описаното в т. 1 помещение.
По т. 24 Предложение за приемане на Годишен план за ползване
на дървесина в общински горски територии през 2020 г. Докл.:П.
Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за приемане на Годишен план за ползване на
дървесина в общински горски територии през 2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 70
На основание чл. 21, ал.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, Общински съвет – Долна Митрополия:
1.
Приема Годишен план за ползване на дървесина през 2020
година в горските територии - собственост на Община Долна Митрополия
на обща площ 20,6ха и стояща дървесна маса 2779,00 куб.метра, съгласно
Приложение 1.
2.
Ползването на дървесината от общински горски територии да
се извършва съгласно Закон за горите и нормативните актовете за неговото
прилагане.
3.
Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2020
година.
По т. 25 Предложение за промяна в маршрутните разписания през
неделните дни на автобус, обслужващ автобусна линия Плевен-Тръстеник.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на общината
П. Цоновска: Проблема с превозвачите ще става все по-сериозен,
заради превозването на пътници от нерегламентирани таксита абсолютно
безнаказано. От години имаме такъв проблем, но ще се стигне дотам, че
никой лицензиран превозвач няма да иска да вози, защото няма никаква
печалба. Най-сериозен е проблема с линиите в Горна Митрополия и
Крушовене. На кметовете по населени места каквото трябва съм казала.
Моля Ви и Вас като обществени личности за съдействие. Знаят се по
населени места кои са нелегалните превозвачи. Поне да се регистрират и
да си плащат данъци и такси.
Ал. Печеняков: От 20 години се борим с тоя проблем. Вариант е
да се обвърже проблема с общинска администрация, чрез местните данъци
и такси. Ще се състави един протокол, защото се знае кои са нелегалните
таксита. Като ги „ударим“ един, два пъти, не им се извърши дадена
административна услуга, ще се замислят.
П. Цоновска: Мислили ли сме в този аспект, но законно нямаме
никакво право на това.
М. Траянов: Процеса е сложен с административни санкции. Има
само един орган, който може да реши този проблем и това е Полицията. Да
се срещне Кмета на Общината с Началника на Районното управление, да се
даде списък на нелегалните шофьори. Има спирка, по Закона за движение
по пътищата, тези хора нямат право да спират на спирка. Един, два акта,
свалят им номерата на автомобилите, вземат им книжките и да видим дали
ще карат повече. Същото е и за товарните автомобили. Ние правим

пътища, те ги разрушават. Има КАТ и ДАИ. Това е изхода – проверки,
санкции.
П. Петров: Предлагам да се прекрати дискусията и да гласуваме
предложението по същество. Който е съгласен да приемем промяна в
маршрутните разписания през неделните дни на автобус, обслужващ
автобусна линия Плевен-Тръстеник, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 71
На основание чл.21, ал.1, т.25 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.4 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински
съвет – Долна Митрополия:
1. Приема предложената промяна за отпадане в неделните дни на
следните маршрутни разписания: №1421 – 6:00ч./7:00ч.; №1423 –
8:00ч./9:00ч.; №1425 – 10:00ч./11:00ч.; №1427 – 12:00ч./13:00ч.; №1429 –
14:00ч./15:00ч.; №1431 – 16:00ч./17:00ч.; №1433 – 18:00ч./19:00ч.; №1435
– 20:00ч./21:00ч..
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимата
процедура за утвърждаване на новите маршрутни разписания, съгласно
чл.11, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси.
По т. 26 Предложение за предоставяне на средства на
„Медицински център I Долна Митрополия“ ЕООД. Докл.:П. Цоновска –
Кмет на общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложението за предоставяне на средства на „Медицински
център I Долна Митрополия“ ЕООД, моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова,
Георги Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов,
Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев, Светла Илиева, Славей
Първанов, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 72
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА , чл.124, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, чл. 100 ал.1 и ал 2 т.1 от Закона за лечебните
заведения и във връзка с постъпило писмо с вх.№ фс-30-703/29.01. 2020 г.
от Управителя на ”Медицински център I Долна Митрополия” ЕООД,
относно подпомагане на дейността на дружеството чрез закупуване на
медицинска апаратура, Общинския съвет-Долна Митрополия:
1. Одобрява предоставянето на субсидия в размер на 700лв.за
подпомагане на дейността на ”Медицински център I Долна Митрополия”
ЕООД – закупуване на медицинско оборудване.
2. Средствата по т.1 да бъдат планирани по бюджета на община Долна
Митрополия в местна дейност 469 ” Други дейности по здравеопазването
”, § 43 – 09 – Други субсидии и плащания за нефин. предприятия.
3. За предоставените и изразходени средства да бъде предоставен
отчет.
П.Петров:
Поради изчерпване на дневния ред, закривам
днешното заседание на общинския съвет.
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