ПРОТОКОЛ
№9
Днес, 30.04.2020 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 заместниккметовете на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 16 общински съветници. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Вносителят по т.13 от дневния
ред я оттегля.
Вчера в комисиите постъпи едно допълнително предложение: Предложение за
издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в полза на Министерство на
околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по договор № Д – 34 – 12 от
16.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда
2014 - 2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне
БГ16М10Р002-2.0.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по
нарушаване на правото на ЕС по дело С – 145/14. Предлагам да бъде съответно т. 14.
Има ли становища по дневния ред?
Няма.
Който е съгласен да приемем дневния ред на днешното заседание, 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 отчет за приходите и разходите за 2019 г., годишен
отчет за 2019 г. и бизнес-програма за 2020 г. на „Медицински център I – Долна
Митрополия“ ЕООД.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
Д-р Н. Стефанова – Управител на „МЦ I-ДМ“
2. Предложение за приемане на Годишен план на социалните услуги за 2021 г. по
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) на
община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за одобряване разходите за командировка на Кмета на общината и
Председател на ОбС – Долна Митрополия за 2020 г.
Докл.: Ц.Андрейски – Зам.-Кмет на Общината
4. Предложение за извършване на компенсирани промени между разходите за
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в рамките на

бюджетната година, и разхождане на неусвоените средства от целева субсидия,
трансформирана по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на РБ България за 2019
г., неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа през 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за определяне на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати на кметовете на кметства и кметски наместник.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за приемане на информация за актуализирано разпределение на
плана на разходите по бюджета на Община Долна Митрополия, включително и
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към 31.03.2020г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за ползване на временен безлихвен заем от сметките за средства от
ЕС на община Долна Митрополия за авансово финансиране на плащания по проект
15.1.1.037 „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“, е-MS code:
ROBG-138 по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 г.
Докл.:П.Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за продажба на поземлен имот с идентификатор № 38145.297.16 по
КККР с НТП „Нива“ за землището на с. Комарево
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за продажба на поземлен имот с идентификатор № 38145.297.22 по
КККР с НТП „Нива“ за землището на с. Комарево
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за отдаване под наем на помещение – ПОС, находящо се в
Административната сграда на Кметство с. Комарево
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС, представляваща:
Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, находяща се в
Административната сграда – Кметство с. Подем
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за отдаване под наем на помещение – ПОС, находящо се в
Административна сграда на Кметство с. Горна Митрополия
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за допускане на ПУП, местност „Стопански двор“ с. Крушовене.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
14. Предложение за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в полза
на Министерство на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по договор
№ Д-34-12 от 16.04.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Околна среда 2014- 2020г.“ , съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно

предоставяне БГ16М10Р002-2.0.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на
процедурата по нарушаване на правото на ЕС по дело С-145/14.
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 16 съветници: “За” – 16 “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 132
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 отчет за приходите и разходите за 2019 г., годишен
отчет за 2019 г. и бизнес-програма за 2020 г. на „Медицински център I – Долна
Митрополия“ ЕООД.
Докл.:П. Петров – Председател на ОбС,
д-р Н. Стефанова – Управител на „МЦ I-ДМ“.
С. Илиева: Отчетът е такъв какъвто е, ние ще го приемем, плана е направен
максимално добре. В момента се намираме в една особена обстановка, която дава
отражение на всички.Трябва добре да се организира дейността на Медицинския център.
Моето предложени е да се направи организация и специалистите от Центъра да извършват
посещения по график в населените места, изготвен съвместно с личните лекари.
Д-р Стефанова: Абсолютно съм съгласна, правили сме го не веднъж. Поемам
ангажимента да се чуя с всички лични лекари за да се изготви график.
С. Първанов: Идеите са много добри, обаче не знам дали ще са в синхрон със
заповедта на министъра.
П. Цоновска: Става въпрос за стабилизиране на Центъра и обслужване на
гражданите след
извънредното положение, след 13.05.2020г. Години наред
администрацията подпомага центъра, отворени сме за всякакви предложения.
С. Илиева: Пътуването на един специалист е в пъти по-безопасно, отколкото
пътуването на 10 човека от дадено село.
А. Печеняков: Трябва д-р Стефанова и д-р Илиева да направят план и ние да
имаме яснота, каква е възможността да се разшири помощта за Центъра. Държавата е
абдикирала. Нека общината помисли какво да се прави. Да не се извършват хаотични
действия.
П. Цоновска: Администрацията подпомага Центъра по различни начини. И никога
не е било хаотично. През годините след 2011 бяха ремонтирани редица кабинети, общите
помещения, лабораторията. Тук е моментът да благодаря на едни от големите дарители за
Медицинския център – господин Ненчев и господин Цолов.
Позволете ми да ви приканя да се включите в дарителската кампания организирана
от мен и общинската администрация за подпомагане на нуждаещи се наши съграждани.

Благодарение на нея извън регулярните помощи и тези от БЧК, над 300 души получиха
пакети с храна преди Великден. Благодаря на съветниците, г-н Цолов, г-н Ненчев и г-н
Петров, които активно подпомогнаха кампанията. Призовавам всеки един от Вас да
помогне с каквото може.
П. Петров: Аз искам да поздравя администрацията на Община Долна Митрополия
и лично г-жа Цоновска за действията по време на тази епидемия.
Има ли други становища по предложението?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за приемане на отчет за приходите и
разходите за 2019 г., годишен отчет за 2019 г. и бизнес – програма за 2020 г. на
„Медицински център I – Долна Митрополия“ ЕООД, моля да гласува:
Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев, Злати Тодоров,
Ивалин Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен
Бончев, Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил
Фурнигов, Мартин Аспарухов
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 133
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Приема Отчет за приходите и разходите през 2019 г., годишен отчет за 2019 г. и
бизнес-програма за 2020 г. на „Медицински център І – Долна Митрополия“ ЕООД.
По т.2 Предложение за приемане на Годишен план на социалните услуги за 2021
г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) на
община Долна Митрополия.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска:Задължителен годишен план.Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за приемане на Годишен план на
социалните услуги за 2021 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги (2016-2020) на община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил
Фурнигов,Мартин Аспарухов
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

Емил Тодоров не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 134
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за социалните услуги и чл. 36б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, Общинския съвет – Долна Митрополия:
1.Приема Годишен план на социалните услуги за 2021 г. по изпълнение на
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) на община Долна
Митрополия.
По т.3 Предложение за одобряване разходите за командировка на Кмет на общината и
Председател на ОбС – Долна Митрополия за 2020 г
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Петров: Посетил съм отчетно-изборното събрание на Националното сдружение
на общините, в София. Участвах в регионално заседание на Северозападния регион, в
Монтана. Проведохме серия срещи на АДО – Дунав. Благодарение на асоциацията беше
подписан договор и държавата осигури средства за борба с комарите, което отговаря на
въпрос зададен на предна сесия, и което показва, че не сме изоставили другите си
задължения покрай епидемията от COVID – 19.
Има ли становища?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за одобряване разходите за
командировка на Кмет на общината и Председател на ОбС – Долна Митрополия за 2020г. ,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 135
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в
страната, Общински съвет – Долна Митрополия:
Одобрява разходите за командировки на Кмета на община Долна Митрополия и
Председателя на Общинския съвет гр.Долна Митрополия за 2020г. както следва:
1. За първо тримесечие:

Петър Валентинов Петров – Председател на Общински съвет Долна Митрополия, в размер
на 268лв.
По т.4 Предложение за извършване на компенсирани промени между разходите за
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в рамките на
бюджетната година, и разхождане на неусвоените средства от целева субсидия,
трансформирана по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на РБ България за 2019
г., неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа през 2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Става въпрос за промяна на улица в село Ставерци, нуждаеща се от
спешен ремонт.
П. Петров: Има ли становища?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за извършване на компенсирани
промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на
улична мрежа в рамките на бюджетната година, и разхождане на неусвоените средства от
целева субсидия, трансформирана по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на РБ
България за 2019 г., неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа
през 2020 г. , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил
Фурнигов,Мартин Аспарухов
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 136
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.42, ал.4 и ал.5 от Постановление № 381
от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2020 г., Общински съвет- Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да бъде извършена компенсирана промяна между разходите за
неотложни текущи ремонти на улична мрежа в рамките на бюджетната година, както
следва:
Премахва обект – „Ремонт на улица "Софроний Врачански" от ОТ 209 до ОТ 222 в
село Ставерци на стойност 19 400лв.“
Създава нов обект- „Ремонт на улица "Васил Петлешков" от ОТ 220 до ОТ 221 в
село Ставерци на стойност 19 400лв.
2.Дава съгласие неусвоените средства към 31 декември 2019 г. от целева субсидия
за капиталови разходи, трансформирана по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г., да се разходват за финансиране на неотложни текущи
ремонти на общински пътища и на улична мрежа през 2020 г., съгласно Приложение №1.

По т.5 Предложение за определяне на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на кметовете на кметства и кметски наместници.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Това са хората на първа линия. Получили ДМС са: фронт-офиса,
Патронажа и сега предлагам кметовете на населени места, този месец поради усилията,
който положиха за борбата с COVID - 19, смятам че заслужават едно допълнително
възнаграждение.
П. Петров: Има ли становища?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за определяне на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати на кметовете на кметства и кметски наместници,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА“– Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Емил Тодоров не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 137
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.28, ал.3 от Вътрешните правила за
работната заплата на служителите в Общинска администрация Долна Митрополия,
Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Определя допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметовете на
кметства и кметски наместник, както следва:
Населени места
Кмет с.Байкал
Кмет с.Биволаре
Кмет с.Божурица
Кмет с.Брегаре
Кмет с.Горна Митрополия
Кметски наместник Гостиля
Кмет с.Комарево
Кмет с.Крушовене
Кмет с.Ореховица
Кмет с.Победа
Кмет с.Подем
Кмет с.Рибен
Кмет с.Славовица

Допълнително
възнаграждение
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Кмет с.Ставерци
Кмет гр.Тръстеник

300
300

2. Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати да се изплати през
месец юли на текущата година.
По т.6 Предложение за приемане на информация за актуализирано разпределение
на плана на разходите по бюджета на Община Долна Митрополия, включително и
бюджетите на второстепенните разпоредители към 31.03.2020 г.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска:Задължителен документ.Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за приемане на информация за
актуализирано разпределение на плана на разходите по бюджета на Община Долна
Митрополия, включително и бюджетите на второстепенните разпоредители към
31.03.2020г. , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 138
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 125, ал.4 от Закона за публичните
финанси и чл. 42, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Долна Митрополия, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1. Приема информация за актуализирано разпределение на плана на разходите по
бюджета на Община Долна Митрополия, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители към 31.03.2020 г., съгласно Приложение №1, Приложение №2 и
Приложение №3.
По т.7 Предложение за ползване на временен безлихвен заем от сметките за
средства от ЕС на Община Долна Митрополия за авансово финансиране на плащания по
проект 15.1.1.037 „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“, е-MS
code: ROBG-138 по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020г.“
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината.
П. Цоновска: Това е второто решение по този проект, до края на седмицата или
началото на следващата ще се преведат парите от Румъния.

П. Петров: Има ли становища?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за ползване на временен безлихвен
заем от сметките за средства от ЕС на община Долна Митрополия за авансово
финансиране на плащания по проект 15.1.1.037 „Рационализиране на трафика в
трансграничната дунавска зона“, е-MS code: ROBG-138 по програма ИНТЕРРЕГ V-А
Румъния – България 2014-2020 г, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА“ – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 139
На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т. 4 и ал.4 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем между сметки за Средства
от Европейския съюз на Община Долна Митрополия в размер до 1 400 000лв. за авансово
разплащане на разходи по проект 15.1.1.037 „Рационализиране на трафика в
трансграничната дунавска зона“, e-MS code: ROBG-138 по програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния – България 2014-2020 г., както следва:
1.1. Намалява сметка на СЕС – ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“, проект №
BG16М1ОР002-1.006.0004 „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия“, § 7700- Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС (нето), със сумата
1 400 000лв.
1.2. Увеличава сметка на СЕС – ДЕС- Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България 2014-2020“, проект 15.1.1.037 „Рационализиране на трафика в трансграничната
дунавска зона“, e-MS code: ROBG-138, § 77-00- Временни безлихвени заеми между сметки
за средства от ЕС (нето), със сумата 1 400 000лв.
2. Определя максимален размер на ползвания временен безлихвен заем – 1 400
000лв.
3. Средствата да бъдат възстановени след верифицирането им от Управляващия
орган на Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020“, не по- късно от
10.12.2020г.
4. Със сумите по т.1 да бъде актуализиран плана на Индикативният годишен разчет
за сметките за средствата от Европейският съюз на община Долна Митрополия.
По т.8 Предложение за продажба на поземлен имот с идентификатор №
38145.297.16 по КККР с НТП „Нива“ за землището на с. Комарево.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Дадени са под наем, решили са да си закупят имота.

П. Петров: Има ли становища?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за продажба на поземлен имот с
идентификатор № 38145.297.16 по КККР с НТП „Нива“ за землището на с. Комарево,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил
Фурнигов,Мартин Аспарухов.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъстват на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 140
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. 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
поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор № 38145.297.16, с площ
1800,00 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор“ по КККР на с.Комарево, област
Плевен /АОС № 9401 от 16.03.2020 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
2 547,00 лв. /две хиляди петстотин четиридесет и седем лева/, сума необлагаема с ДДС,
съгласно чл. 45, ал. 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 2020 година, със следния имот:
По т.9 Предложение за продажба на поземлен имот с идентификатор
№38145.297.22 по КККР с НТП „Нива“ за землището на с. Комарево. Докл.:П. Цоновска –
Кмет на Общината
П. Цоновска: Дадени са под наем, решили са да ги закупят.
П. Петров: Има ли становища?
Няма.

Който е съгласен да приемем предложението за, продажба на поземлен имот с
идентификатор №38145.297.22 по КККР с НТП „Нива“ за землището на с. Комарево, моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъстват на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 141
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. 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
поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор № 38145.297.22, с площ
0,761 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор“ по КККР на с.Комарево, област
Плевен /АОС № 9400 от 16.03.2020 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
1077,00 лв. /хиляда седемдесет и седем лева/, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл. 45,
ал. 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 2020 година, със следния имот:
4.1 Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 38145.297.22,
с площ 0,761 кв.м, НТП „Нива“, местност „Стопански двор“ по КККР на с.Комарево,
област Плевен
По т.10 Предложение за отдаване под наем на помещение – ПОС, находящо се в
Административната сграда на Кметство с. Комарево.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Става въпрос за изтекъл договор.
П. Петров: Има ли становища?
Няма.

Който е съгласен да приемем предложението за отдаване под наем на помещение –
ПОС, находящо се в Административната сграда на Кметство с. Комарево, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 142
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 имот – публична общинска
собственост, представляваща: Помещение с площ 12.58 кв.м., находящо се в
Административната сграда на Кметство, с. Комарево, разположена в УПИ ІV, кв.6 по
плана на с. Комарево /АОС №284 от 14.12.2000 година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ в размер на 22,02 лв. /двадесет и
два лева и две стотинки/ без ДДС на основание Раздел ІІ, т.1.1.9 от Тарифа на базисните
(начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, сума облагаема с ДДС,
съгласно изискванията на чл.3, ал.5, т.1, буква „м“ от Закона за данък върху добавената
стойност (ЗДДС).
3.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник.
По т.11 Предложение за отдаване под наем на част от имот – ПОС,
представляваща: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ,
находяща се в Административната сграда – Кметство с. Подем.
Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
П.Цоновска: Става въпрос за здравната служба, договорът на д-р Ванчев изтича.
П. Петров: Има ли становища?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за, отдаване под наем на част от имот –
ПОС, представляваща: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска
помощ, находяща се в Административната сграда – Кметство с. Подем, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници

„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов.
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 143
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост (ЗОС) и чл. 15, ал.1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, 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 имот – публична общинска
собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 16.85 кв.м., чакалня с площ 12.79
кв.м., манипулационна с площ 11.95 кв.м., санитарен възел с площ 4.50 кв.м. и санитарен
възел с площ 4.48 кв.м., находящи се в Административна сграда – Кметство със ЗП 350
кв.м. , разположена в УПИ І-758, кв.3 по плана на село Подем /АОС №8741/25.03.2015
година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ в размер на 20,23 лв. /двадесет
лева и двадесет и три стотинки/ без ДДС или 24,28 лв. /двадесет и четири лева и
двадесет и осем стотинки/ с ДДС, съгласно Раздел ІІ, т.8 и т.24 от Тарифа за базисни
(начални) цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти и чл.102, ал. 4 от
Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ).
3. Определя следните условия на които да отговарят участниците в публичния търг:
Да са регистрирани по Закона за лечебните заведения;
Да имат сключен договор с РЗОК – гр. Плевен, като изпълнител на първична
извънболнична медицинска помощ.
4.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник.
По т.12 Предложение за отдаване под наем на помещение – ПОС, находящо се в
Административна сграда на Кметство 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, отдаване под наем на помещение –
ПОС, находящо се в Административна сграда на Кметство с. Горна Митрополия, моля да
гласува:
Гласуваме поименно

Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъстват на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 144
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 имот – публична общинска
собственост, представляваща: Помещение за офис с площ 11.00 кв.м., находящо се в
Административната сграда на Кметство, с. Горна Митрополия, разположена в УПИ ІІІ,
кв.1 по плана на с. Горна Митрополия /АОС №220 от 28.03.2000 година/.
2. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ в размер на 19,25 лв.
/деветнадесет лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС, на основание Раздел ІІ, т.1.1.9
от Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти,
сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.3, ал.5, т.1, буква „м“ от Закона за
данък върху добавената стойност (ЗДДС).
3.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия
провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник.

да

организира

По т.13 Предложение за допускане на ПУП, местност „Стопански двор“ с.
Крушовене . Докл.:П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Става въпрос за частен имот, базата на г-н Илчовски.
П. Петров: Има ли становища?
Няма.
Който е съгласен да приемем предложението за, Предложение за допускане на
ПУП, местност „Стопански двор“ с. Крушовене , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници

„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,
Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъстват на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 145
На основание ял.21,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация, във връзка с на чл.124а, ал.1, чл.124 б,ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет – Долна Митрополия:
1.Разрешава изработването на проект за Подробен устрйствен план /ПУП/ за ПИ с
идентификатор 40195.602.768 и 40195.602.768, местност „ Стопански двор-кравеферма“,
землище село Крушовене, община Долна Митрополия.
2.Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за устройство на
територията, въз основа на което ще се разработи Подробния устройствен план , с цел
създаване на градоустройствена основа за бъдещите инвестиционни намерения на
възложителя.
По т.14 . Предложение за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по
договор № Д-34-12 от 16.04.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ОП „Околна среда 2014- 2020г.“ , съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно
предоставяне БГ16М10Р002-2.0.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на
процедурата по нарушаване на правото на ЕС по дело С-145/14. 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, издаване запис на заповед от
община Долна Митрополия в полза на Министерство на околната среда и водите,
обезпечаващ авансово плащане по договор № Д-34-12 от 16.04.2020г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014- 2020г.“ , съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по
процедура чрез директно предоставяне БГ16М10Р002-2.0.010 „Рекултивация на депа за
закриване, предмет на процедурата по нарушаване на правото на ЕС по дело С-145/14.,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 16 съветници
„ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Георги Гинчев,Злати Тодоров, Ивалин
Цолов, Иван Русанов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Пламен Бончев,

Светла Илиева, Славей Първанов, Юри Ненчев, Валентина Вълкова, Кирил Фурнигов,
Мартин Аспарухов.
„ПРОТИВ” – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Емил Тодоров не присъстват на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 146
На основание чл.21 , ал.1 , т.10 и т.24 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансово помощ № Д34–12- от 16.04.2020 г. ОП „Околна среда 2014- 2020г.“, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура
чрез директно предоставяне BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване,
предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело Ц-145/14“, 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 Министерство на
околната среда и водите в размер на 131 690,58 лв. ( сто тридесет и една хиляди
шестстотин и деветнадесет лева и петдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100% от
заявения размер на авансово плащане по договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № Д-34-12 от 16.04.2020 г. ОП „Околна среда 2014-2020г.,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на
Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M10P002-2.010
„Рекултивация на депа за закриване,предмет на процедура по нарушение на правото на ЕЦ
по дело C-145/14“.
2.Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да подготви необходимите
документи за получаване на авансово плащане по договор Д-34–12- от 16.04.2020 г ОП
„Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
и Кохезионния фонд на Европейския съюз за регионално развитие и Кохезионния фонд на
Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M10P002-2.010
„Рекултивация на депа за закриване,предмет на процедура по нарушение на правото на ЕЦ
по дело C-145/14“.
П.Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на
общинския съвет.
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