ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес, 30.06.2020 г. от 10.00 часа в салона на Общината се проведе редовно
заседание на Общински съвет – Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа П.Цоновска – Кмет на Общината и
заместник – кметовете на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 15 общински съветника. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред.
Вчера в комисиите постъпи едно допълнително предложение:Предложение за
Подпомагане църковен храм „Свети Димитър“ гр. Долна Митрополия.Предлагам да
бъде т.11.Нека бъде включена като последна точка от дневния ред т.12 Питания.
Има ли становища по дневния ред? Няма. Който е съгласен да приемем дневния
ред на днешното заседание, моля да гласува:

Гласували 15 съветника: “За” – 15, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
ДНЕВЕН

РЕД:

1. Предложение за Подпомагане на дейността на „Медицински център І Долна
Митрополия“ ЕООД.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
2. Предложение за Промяна в статута на учредена от Община Долна Митрополия
ежегодна Академична награда за подпомагане на млади специалисти в началото на
тяхната професионална реализация във Военновъздушните сили и Гражданската
авиация.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
3. Предложение за Предоставяне на мандат за гласуване на извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен на 13.07.2020г.
Док:Ц.Андрейски – Зам. кмет на общината
4. Предложение за Актуализация плана на капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
5. Предложение за Ползване на временен безлихвен заем от набирателните сметка на
община Долна Митрополия за осигуряване на допълнителен ресурс по плащания за
ДДС по проект „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна - Долна /III
– 118 / Долна Митрополия – Горна Митрополия / PVN 1047/ и PVN 2043 / III -118
Подем – Долна Митрополия / Победа – Тръстеник / III- 3004 / на територията на

община
Долна
Митрополия“
по
подмярка
7.2
„Инвестиции
в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
6. Предложение за Ползване на временен безлихвен заем от набирателните сметки
на община Долна Митрополия за осигуряване на допълнителен ресурс по плащания за
ДДС по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и
съоръжения към тях в гр.Тръстеник и гр.Долна Митрополия, община Долна
Митрополия“ по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка - 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
7. Предложение за Издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ‘‘Земеделие“, обезпечаващ част от авансово плащане по договор
№BG06RDNP001-7.007-0088-C01 от 09.05.2019 г.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
8. Предложение за Кандидатстване на Община Долна Митрополия с проектно
предложение по Процедура чрез подбор на проекти предложения МИГ Долна
Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктурата“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
9. Предложение за Продажба на УПИ XV-936, кв.67 по плана на гр.Долна
Митрополия, област Плевен.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
10. 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, област Плевен.
Док:П.Цоновска-Кмет на общината
11. Предложение за
Митрополия.

Подпомагане църковен храм „Свети Димитър“ гр. Долна
Док:П.Цоновска-Кмет на общината

12. Питания.

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:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника

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

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 155
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 Подпомагане на дейността на „Медицински център І Долна
Митрополия“ ЕООД. Док:П.Цоновска
П. Цоновска:Налага се подпомагане за закупуване на хардуер.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за подпомагане на дейността на „Медицински център І Долна
Митрополия“ ЕООД , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 156
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА , ч.124, ал.1 от Закона за публичните
финанси, чл.100 ал.1 и ал.2 т.3 от Закона за лечебните заведения и във връзка с
постъпило писмо с вх. № фс- 3- - 3277/01.06.2020г. от Управителя на „Медицински
център I Долна Митрополия“ЕООД , относно подпомагане на дейността на
дружеството чрез закупуване на персонални компютри и принтери, Общинския съвет –
Долна Митрополия:
1.Разрешава подпомагане на дейността на „Медицински център I Долна
Митрополия“ЕООД, за закупуване на хардуер до 4200лв.

2. Средствата по т.1 да бъдат изразходени и отчетени в местни дейности
„Общинска администрация“ 10-15 – Материали.

По т. 2

Промяна в статута на учредена от Община Долна Митрополия
ежегодна Академична награда за подпомагане на млади специалисти в началото на
тяхната професионална реализация във Военновъздушните сили и Гражданската
авиация. Док:П.Цоновска
П. Цоновска:Академичната награда на Община Долна Митрополия за
подпомагане на млади специалисти в началото на тяхната професионална реализация за
2020г. да е в размер на 1500лева.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за промяна в статута на учредена от Община Долна Митрополия
ежегодна Академична награда за подпомагане на млади специалисти в началото на
тяхната професионална реализация във Военновъздушните сили и Гражданската
авиация. , моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 157
На основание чл. 21 ал.1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с протокол
№879/18.03.2020 г. от извънредно заседание на Академичния съвет на Висше
Военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Общинския съвет - Долна Митрополия:
1.Приема статут на Академичната награда на Община Долна Митрополия за
подпомагане на млади специалисти в началото на тяхната професионална реализация
във Военновъздушните сили и Гражданската авиация.
2.Определя сума на наградата за 2020г. -1500 лв. Средствата да бъдат
изразходени и отчетени в местни дейност „Общинска администрация“ 10-15 –
Материали.

По т.3 Предоставяне на мандат за гласуване на извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциацията по В и К – Плевен на 13.07.2020г. Док:Ц.Андрейски
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за предоставяне на мандат за гласуване на извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен на 13.07.2020г , моля да гласува:
Гласуваме поименно

Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 158
На основание чл. 21, ал. 2 и ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10в, ал.1, т.7,
чл.198е, ал.5 от Закона за водите и писмо от Асоциацията по В и К - Плевен с вх.№
РД15 – 3669/18.06.2020 год., Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Упълномощава г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна Митрополия, да
представлява Община Долна Митрополия в заседанието на Общото събрание на
Асоциацията по В и К – Плевен на 13.07.2020 год. като изразява становище и гласува
по точките от представения дневен ред, както следва:
По т.1. „Съгласуване на План за опазване на околната среда 2020 – 2024 година,
включително план за собствен мониторинг и програма за управление на утайките на
основание чл.5.5 и чл.6.4 (д) - (е) от Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги“ – гласува „за“ съгласуване на План за опазване на околната
среда 2020 – 2024 година.
По т.2.“Доклад за дейността на В и К ЕООД Плевен за 2019 година“ –
предоставя правото да изразява становища.
По т.3.“Разглеждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за 2020
год.на В и К ЕООД Плевен“ – предоставя правото да изразява становища и да гласува.
По т.4.“Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 година на основание чл.20, ал.3 от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация“ – гласува „за“.
По т.5.“Други“ - предоставя правото да изразява становища.
2. Упълномощава г–н Петър Петров – Председател на Общински съвет – Долна
Митрополия, при невъзможност за участие на г – жа Поля Цоновска – Кмет на община
Долна Митрополия, да представлява Община Долна Митрополия в заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен на 13.07.2020 год. с правомощията
по т.1.Приложение: 1. Писма на Председателя на асоциацията по В и К – Плевен.

По т.4 Актуализация плана на капиталови разходи на община Долна
Митрополия за 2020г. в частта финансирана със собствени средства. Док:П.Цоновска
Г-н Печеняков:Закупуването на термокамера не е толкова целесъобразно.
П. Цоновска:Трябва да се гарантира сигурност при достъп в сградата на
Общината.
Г-н Печеняков:Искаме презентация.

П. Цоновска:ИТ специалиста на общината ще ви я предостави.
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:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Валентина Вълкова, Георги Гинчев, Емил Тодоров, Ивалин Цолов, Иван
Русанов, Кирил Фурнигов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Славей
Първанов, Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Злати Тодоров
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Светла Илиева
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 159
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:
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2. Увеличението по т.1 да бъде за сметка на намалението на разходната част на
бюджета на община Долна Митрополия, в местна дейност 998 „ Резерв“, § 97-00Резерв за непредвидени и неотложни разходи със сумата 6 132лв.
II. Промяната да бъде отразена в плана за капиталовите разходи на
общината.тков – Директор дирекция ” ФСД

По т.5 Ползване на временен безлихвен заем от набирателните сметка на
община Долна Митрополия за осигуряване на допълнителен ресурс по плащания за
ДДС по проект „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна - Долна /III
– 118 / Долна Митрополия – Горна Митрополия / PVN 1047/ и PVN 2043 / III -118
Подем – Долна Митрополия / Победа – Тръстеник / III- 3004 / на територията на
община
Долна
Митрополия“
по
подмярка
7.2
„Инвестиции
в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Док:П.Цоновска

П. Цоновска: Това предложение е във връзка с проектите.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за ползване на временен безлихвен заем от набирателните сметка на
община Долна Митрополия за осигуряване на допълнителен ресурс по плащания за
ДДС по проект „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна - Долна /III
– 118 / Долна Митрополия – Горна Митрополия / PVN 1047/ и PVN 2043 / III -118
Подем – Долна Митрополия / Победа – Тръстеник / III- 3004 / на територията на
община
Долна
Митрополия“
по
подмярка
7.2
„Инвестиции
в
създаването,подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 160
На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общинския съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателните
сметки на община Долна Митрополия за покриване на извършени разходи по проект
„Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна - Долна /ІІІ - 118/ Долна
Митрополия - Горна Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна
Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/ на територията на община Долна
Митрополия“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
2. Определя максимален размер на ползвания временен безлихвен заем – 700000
лв.
3. Определя максимален срок на възстановяване на ползвания временен
безлихвен заем до15.12.2020г.

По т.6 Ползване на временен безлихвен заем от набирателните сметки на
община Долна Митрополия за осигуряване на допълнителен ресурс по плащания за
ДДС по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и
съоръжения към тях в гр.Тръстеник и гр.Долна Митрополия, община Долна
Митрополия“ по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка - 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони. Док:П.Цоновска
П. Цоновска:Това предложение е във връзка с проектите касаещо улиците.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за ползване на временен безлихвен заем от набирателните сметки на
община Долна Митрополия за осигуряване на допълнителен ресурс по плащания за
ДДС по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и
съоръжения към тях в гр.Тръстеник и гр.Долна Митрополия, община Долна
Митрополия“ по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка - 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони , моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 161
На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общинския съвет – Долна
Митрополия:
1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателните
сметки на община Долна Митрополия за покриване на извършени разходи по проект
проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и
съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
2. Определя максимален размер на ползвания временен безлихвен заем – 300
000лв.
3. Определя максимален срок на възстановяване на ползвания временен
безлихвен заем до15.12.2020г.

По т.7 Издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в полза на
ДФ‘‘Земеделие“, обезпечаващ част от авансово плащане по договор №BG06RDNP0017.007-0088-C01 от 09.05.2019 г. Док:П.Цоновска

П. Цоновска:Това предложение е във връзка с изграждането на спортна
площадка.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за издаване на запис на заповед от община Долна Митрополия в полза
на ДФ‘‘Земеделие“, обезпечаващ част от авансово плащане по договор
№BG06RDNP001-7.007-0088-C01 от 09.05.2019 г , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 162
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-7.007-0088-C01 от 09.05.2019 г. с ДФ „Земеделие“ – РА за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
№BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. за проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х,
кв. 33“, гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, сключен между Община
Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“ 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 ДФ
„Земеделие“ в размер до 48 326,08 (четиридесет и осем хиляди триста двадесет и шест
лева и осем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по Договор №BG06RDNP001-7.007-0088-C01 от 09.05.2019 г. за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
№BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. за проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-Х,
кв. 33“, гр. Долна Митрополия сключен между Община Долна Митрополия и ДФ
„Земеделие“.
2. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по Договор №BG06RDNP001-7.0070088-C01 от 09.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“

По т.8 Кандидатстване на Община Долна Митрополия с проектно предложение
по Процедура чрез подбор на проекти предложения МИГ Долна Митрополия – Долни
Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата“,
финансирана по Програмата за развитие на селските райони.Док:П.Цоновска
П. Цоновска:Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за кандидатстване на Община Долна Митрополия с проектно
предложение по Процедура чрез подбор на проекти предложения МИГ Долна
Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктурата“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони , моля
да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 163
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 Процедура чрез
подбор на проектни предложения МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка
7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа
инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, финансирана по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони с проектно предложение за изграждане на на
посетителски център в с. Байкал, община Долна Митрополия.
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите
на Плана за развитие на Община Долна Митрополия за 2014 – 2020 год.
3. Удостоверява, че дейностите, включени в проекта съответстват на Програмата за
развитие на туризма на община Долна Митрополия.
4. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
последващи действия за кандидатстване с проектното предложение по т. 1.

По т.9 Продажба на УПИ XV-936, кв.67 по плана на гр.Долна Митрополия,
област Плевен.Док:П.Цоновска
П. Цоновска:Имот частна общинска собственост,продажба чрез търг.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ XV-936, кв.67 по плана на гр.Долна Митрополия,
област Плевен , моля да гласува:

Гласуваме поименно

Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 164
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, чл. 42 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и чл. 3, ал. 1, т.1 от
Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично
оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество
/НРУППТПОКОНРОИ/, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на
имот, частна общинска собственост, с площ 1285 кв.м., представляващ УПИ XV-936,
кв.67 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен / АОС № 7893 от 17.10.2013г
/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
8390,00лв. /осем хиляди триста и деветдесет лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС,
съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да организира провеждането на
търга и сключи договор за покупко-продажба със спечелилия участник.
4. Допълва Раздел II, буква “Б“ /Имущество /движимо и недвижимо/, което
Община Долна Митрополия има намерение да продаде/ от Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 1285 кв.м.,
представляващ УПИ XV-936, кв.67 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен.

По т.10 Учредяване възмездно право на ползване върху ПИ с идентификатор
№16345.88.1 (номер по предходен план 088001) по КККР на с.Горна Митрополия,
област Плевен.Док:П.Цоновска
П. Цоновска:Възмездно право на ползване на имот – частна общинска
собственост.
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,
област Плевен. , моля да гласува:
Гласуваме поименно

Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 165
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 Добромир Илионов Илионов от гр.
Плевен, адрес: к-с Дружба №131, вх.Г, ап.19, възмездно право на ползване за срок от
5 /пет/ години, върху част с площ 2.000 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 както следва:
№ по
Х
У
ред
1

4815331.53

413769.73

2

4815322.93

413831.44

3

4815291.24

413819.27

4

4815299.34

413761.13

2. Определя годишна наемна цена за правото на ползване, на описания в т.1
имот, в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет 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.11 Подпомагане църковен храм „Свети Димитър“ гр. Долна
Митрополия.Док:П.Цоновска
П. Цоновска:Става въпрос за доплащане, църковния храм няма собствени
приходи.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за подпомагане църковен храм „Свети Димитър“ гр. Долна Митрополия
, моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Бисер Атанасов, Валентина Вълкова, Георги
Гинчев, Емил Тодоров, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Русанов, Кирил Фурнигов,
Мирослав Траянов, Николай Желев, Петър Петров, Светла Илиева, Славей Първанов,
Юри Ненчев .
„ПРОТИВ“ – Няма.
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Няма.
Мартин Аспарухов, Пламен Чуканов не присъстват на гласуването.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 166
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните
финанси и писмо с вх.№ ФС-30-3873/ 25.06.2020г. от Председателя на Църковното
настоятелство при храм „Св. Димитър“ гр. Долна Митрополия.,Общинския съвет Долна Митрополия :
1. Дава съгласие да бъдат предоставени средства в размер на 1 500лв.
необходими за доплащане на ремонт на покрива на църковен храм „Свети Димитър“ гр.
Долна Митрополия
2. Средствата да бъдат отчетени в Местна дейност 122 „Общинска
администрация“ § 42-14 – Обезщетения и помощи по решение на общински съвет.

По т.12 Питания.
С. Първанов: Каква собственост е паркинга намиращ се на улица Св. Св.“
Кирил и Методий“ до ловно рибарското дружество?
П. Цоновска: Паркинга е общински, никой няма право да го загражда.
И. Цолов: Трябва да се направи служебен абонамент.
П.Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание на общинския съвет.

Протоколчик:

Председател:

/Мартина Далева/

/Петър Петров/

