ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 28.05.2020 г. от 10.00 часа в салона на Общината се проведе
редовно заседание на Общински съвет – Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-н Ц.Андрейски – Зам. 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. Има ли
становища по дневния ред? Няма. Който е съгласен да приемем дневния
ред на днешното заседание, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 16, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1. Предложение за промяна в Наредбата за реда и условията при отглеждане на
селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Долна
Митрополия.
Док:П.Цоновска
2. Предложение за актуализация плана на капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства.
Док:П.Цоновска
3. Предложение за актуализация бюджета на общината.
Док:П.Цоновска
4. Предложение за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка
заетост“ , схема „Младежка заетост“ на Агенция по заетостта.
Док:П.Цоновска
5. Предложение за учредява на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна
общинска собственост в гр. Долна Митрополия.
Док:П.Цоновска
6. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от
имот – частна общинска собственост в полза на Сдружение „Спортно – технически
Клуб Стрела“ – гр.Долна Митрополия.
Док:П.Цоновска

7. Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 67012.233.18 и ПИ с
идентификатор 67012.233.30 по КК и КР на с.Славовица област Плевен.
Док:П.Цоновска

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” – 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 .
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 147
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 промяна в Наредбата за реда и условията
при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на
територията на община Долна Митрополия.Док:П.Цоновска
Ц.Андрейски:В предвид промяната на Наредбата,това налага
определени бройки за отглеждане на селскостопански животни.
М.Траянов: Във връзка с Наредбата, много стопани имат повече от
10 кучета.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за промяна в Наредбата за реда и условията при
отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на
територията на община Долна Митрополия , моля да гласува:
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 .
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 148
На основание чл.21, ал. 1, т. 25 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет- Долна
Митрополия:
Приема промяна и допълнение в Наредбата за реда и условията при
отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на
територията на община Долна Митрополия, както следва:
§1. Член 9, ал. 1 Се изменя и придобива следната редакция:
Чл.9. (1) На територията на община Долна Митрополия могат да се
отглеждат /в лично стопанство/ за лични нужди домашни животни и птици
върху собствен имот в регулационните граници на населеното място в
количество, както следва:
1.
Два броя едри преживни животни / ЕПЖ/ и приплодите им до 12
месечна възраст;
2.
Десет броя дребни преживни животни /ДПЖ/ с приплодите им до 9
месечна възраст;
3.
Три броя прасета за угояване, различни от свине майки и
некастрирани нерези;
4.

Два броя еднокопитни и приплодите им до 12 месечна възраст;

5.
Десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя
общо;
6.

Петдесет възрастни птици независимо от вида им;

7.

Сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

§2. Член 10 Се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 10. Броят на отглежданите животни в населените места в община
Долна Митрополия се определя конкретно за всеки случай на базата на
необходимата площ за съответния вид, съгласно Наредба № 44/20.04.2006
г. за ветеринарно-медицинските изисквания за животновъдните обекти,
изменена и допълнена в ДВ бр. 5 от 17.01.2020 г., но не повече от
определените в чл. 9 брой животни.

По т. 2 Предложение за актуализация плана на капиталови разходи
на община Долна Митрополия за 2020г. в частта финансирана със
собствени средства.Док:П.Цоновска
Ц.Андрейски: Актуализацията на бюджета е свързана с покупка на
двудискова роторна косачка,поради
затревяване на банкетите на
общинските пътища.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация плана на капиталови разходи на община
Долна Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства
, моля да гласува:
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 .
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 149
.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от Закона за
публичните финанси, Общинския съвет- Долна Митрополия:
1.Увеличава плана за капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства, както
следва:

№

Име на обекта
съгласно плана
за капиталови

§

Дейност

Стойност
Съгл.утвърд Предлож за
.план за
промяна

Разлика

Общ
а стст на

разходи
на
община
Д.Митрополия
за 2020год.

1

кап.разх.
/става/
/било/
Целе Собс Целе Собс Целе Собс
ви ств
ви ств
ви с- тв.сва
с-ва
ва
с-ва
ва
ва

Закупуване на
двудискова
52 832Подд.
роторна
- и Рем. на
косачка
03 път
BAGCISAN
165.
Общо:

обек
та

0

0

0

2360

0

2360

2360

0

0

0

2360

0

2360

2360

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“, § 97-00- Резерв за непредвидени и неотложни
разходи със сумата 2 360лв.
II. Промяната да бъде отразена в плана за капиталовите разходи на
общината.тков – Директор дирекция ” ФСД

По т.3 Предложение за актуализация бюджета на общината.
Док:П.Цоновска
Ц.Андрейски: Точката е свързана с кампанията „Купи и подари“.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за актуализация бюджета на общината. , моля да гласува:
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 .
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 150
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във
връзка с постъпили дарения по сметката на община Долна Митрополия от
„Новако Строй“ ЕООД гр. Плевен, „Джи Пи Груп“ гр. София, Зоя

Красимирова Пеловска с. Ставерци и Тихомир Деянов Димитров гр. Долна
Митрополия:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в частта му ”Неданъчни приходи ”, §45-01 – „Дарения,
помощи и други безвъзмездно получени суми“ със сумата 5 130лв.
2.Увеличава разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 5 130лв, както следва :
2.1. Увеличава плана местна дейност 284 Ликвидиране на последици
от стихийни бедствия и производствени аварии, § 10-11- Храна със сумата
2 130лв.
2.2. Увеличава плана местна дейност 469 Други дейности по
здравеопазването, § 43-09- Други субсидии и плащания със сумата 3 000лв
По т.4 Предложение за кандидатстване по проект „Нова възможност
за младежка заетост“ , схема „Младежка заетост“ на Агенция по заетостта.
Док:П.Цоновска
Ц.Андрейски: Общината смята да кандидатства по проект „Нова
възможност за младежка заетост“.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване по проект „Нова възможност за
младежка заетост“ , схема „Младежка заетост“ на Агенция по заетостта ,
моля да гласува:
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 .

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 151
На основание чл. 21, ал. 2. във връзка с ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА,Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие Община Долна Митрополия да кандидатства по
проект „Нова възможност за младежка заетост”, схема „Младежка
заетост” на Агенция по заетостта;

2. Дава съгласие Община Долна Митрополия да осигури финансиране
до 26 000 лв. ( двадесет и шест хиляди лева), с което да се покрият
недопустимите разходи по схемата задължение на работодателя.
3. Средствата да бъдат планирани в Държавна Дейност до финансирана
с местни приходи , Дейност 532 – „ПВЗ“ разпределели по параграфи
както следва :
§ 02-01- Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал
нает по трудови правоотношения – 21 808 лв.
§ 05-51 ДОО – 2 709 лв.
§ 05-60 Здравноосигурителни вноски – 1047 лв.
§ 05-80 ДЗПО – 436 лв.
4. Средствата по точка 2. да бъдат за сметка на Местна дейност 998 –
Резерв, параграф 97-00 – Резерв за непредвидени и неотложни
разходи.
5. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
необходими действия за кандидатстване по т.1.
По т.5. Предложение за учредява на безвъзмездно право на ползване
върху имот-частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия.
Док:П.Цоновска
Ц.Андрейски: На 23.07.2020г. изтича договора на ветеринарния
лекар,в тази връзка трябва да се поднови.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредява на безвъзмездно право на ползване върху
имот-частна общинска собственост в гр. Долна Митрополия. , моля да
гласува:
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 .
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 152
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
/НРПУРОИ/ 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 по безопасност на храните –
Плевен, върху помещение – частна общинска собственост, с площ 20.80
кв.м. 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), с цел осъществяване на административната дейност на
дирекцията в град Долна Митрополия.
2.Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор
с Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен за безвъзмездно
право на ползване на описаното в т. 1 помещение.
По т.6 Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху част от имот – частна общинска собственост в полза на Сдружение
„Спортно – технически Клуб Стрела“ – гр.Долна Митрополия.
Док:П.Цоновска
Ц.Андрейски: С Решение №92/13.02.2020г. , Общинския съвет е дал
съгласието си да се отдаде под наем имота.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
част от имот – частна общинска собственост в полза на Сдружение
„Спортно – технически Клуб Стрела“ – гр.Долна Митрополия , моля да
гласува:
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 .
Мирослав Траянов- не участва в гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 153
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация (ЗМСМА) , чл.39 ал.5 от Закона за общинска
собственост (ЗОС) и чл.60 от Наредбата за реда за придобиване,

управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).
1.Учредява в полза на Сдружение „Спортно – технически Клуб Стрела“ ,
ЕИК 114635886, със седалище и адрес на управление : гр.Долна
Митрополия , област Плевен , ул. Св.Св. Кирил и Методий №1,
представлявано от Розен Йорданов Тодоров – Председател на УС,
безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска
собственост, представляваща: помещение с площ 14.06 кв.м и 2 броя
сервизни помещения с обща площ 5.94 кв.м., наход ящи се в едноетажна
пристройка към поликлиниката (бивше бюро по труда) , разположена в
УПИ 1,кв.87 по плана на гр. Долна Митрополия /АОС№
1715/06.01.2005година/ , за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед
и сключен договор за учредяване правото на ползване върху частта от
имота описан в т.1.
По т.7 Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 67012.233.18
и ПИ с идентификатор 67012.233.30 по КК и КР на с.Славовица област
Плевен.Док:П.Цоновска
Ц.Андрейски: Имотите попадат в площ, за която е сключен договора
за предоставяне на концесия.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за за продажба на ПИ с идентификатор 67012.233.18 и ПИ
с идентификатор 67012.233.30 по КК и КР на с.Славовица област Плевен ,
моля да гласува:
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 .
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 154
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 имоти, частна общинска собственост, както
следва:

ПИ с идентификатор 67012.233.18, ведно с изоставените
трайни насаждения,с площ 51 025.00 кв.м., четвърта категория, начин на
трайно ползване “Изоставено трайно насаждение“, местност
„Гарговското“ по КК и КР на с.Славовица, област Плевен / АОС № 9404
от 11.03.2020 година/;

ПИ с идентификатор 67012.233.30, ведно с изоставените
трайни насаждения, с площ 46 040.00 кв.м., четвърта категория, начин на
трайно ползване “Друг вид земеделска земя“, местност „Гарговското“ по
КК и КР на с.Славовица, област Плевен. /АОС № 9405 от 11.03.2020
година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описаните в точка 1 имоти, както
следва:

За ПИ с идентификатор 67012.233.18, ведно с изоставените
трайни насаждения, с площ 51 025.00 кв.м. по КК и КР на с.Славовица –
пазарна цена 63 695,00 лв. /шестдесет и три хиляди шестстотин
деветдесет и пет лева/;

За ПИ с идентификатор 67012.233.30, ведно с изоставените
трайни насаждения, с площ 46 040.00 кв.м. по КК и КР на с.Славовица –
пазарна стойност 68 069,00 лв. /шестдесет и осем хиляди и шестдесет и
девет лева/.
Сумите са необлагаеми с ДДС, на основание 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 следните имоти:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с
идентификатор 67012.233.18 с площ 51 025.00 кв.м., четвърта категория, начин на
трайно ползване “Изоставено трайно насаждение“, местност „Гарговското“ по КК и КР
на с.Славовица, област Плевен;
4.2. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с
идентификатор 67012.233.30 с площ 46 040.00 кв.м., четвърта категория, начин на
трайно ползване “Друг вид земеделска земя“, местност „Гарговското“ по КК и КР на
с.Славовица, област Плевен.

П.Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното

заседание на общинския съвет.
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