ПРОТОКОЛ
№ 38
Днес, 18.08.2017 г. се проведе заседание на Общински съвет - Долна
Митрополия в оперативен порядък.
На 18.01.2017 година в Актовата зала на Община Плевен се подписа
договор за изграждане на Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия, който проект е един от големите ранни проекти по ОПОС
2014-2020 г., съгласувани с Европейската комисия.
Във връзка с реализирането на инвестиционния проект и поконкретно изпълнението на Договор за работи № РД-12-62 от 19.04.2017
година, с предмет: Инженеринг на обект: „Водопроводна и
канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия (етап І) и довеждащ
колектор към ПСОВ“ е постъпило заявление от г-н Николай Боянов Колев
- представител на Автомагистрали – Черно море АД - гр. Шумен в
качеството на партньор (член) на ДЗЗД „В и К Инженеринг 2014“, за
осигуряване на помещение (временен офис) за нуждите на фирмата.
Към момента Община Долна Митрополия разполага с подходяща
материална база, представляваща помещение – частна общинска
собственост (АОС № 2475 от 29.12.2005 година), с площ 21.4 кв.м.,
разположено в югоизточната част на втори етаж на сграда, находяща се в
УПИ ХІV, кв. 20 по плана на гр. Долна Митрополия, което поради липса на
интерес е свободно.
По този повод и във връзка с поет ангажимент от страна на фирматакандидат да извърши ремонт на помещението за тяхна сметка, считам за
целесъобразно същото да се предостави безвъзмездно на Автомагистрали –
Черно море АД.
Поради гореизложеното, след проведено писмено гласуване,
Общински съвет Долна Митрополия взе следното решение:
Р Е Ш Е Н И Е № 402
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.8 ал.9, чл.39 ал.2 и ал.4 от Закона за
общинската собственост (ЗОС), Общински Съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху
помещение – частна общинска собственост (АОС № 2475 от 29.12.2005
година), с площ 21.4 кв.м., разположено в югоизточната част на втори етаж
на сграда, находяща се в УПИ ХІV, кв. 20 по плана на гр.Долна
Митрополия на АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ АД, ЕИК №
127001597 в качеството на партньор (член) на ДЗЗД „В и К Инженеринг

2014“, до приключване на СМР на обект: „Водопроводна и канализационна
мрежи на гр. Долна Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към
ПСОВ“.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед
и сключи договор за безвъзмездно право на ползване.
3. Допълва и актуализира Раздел ІІ, буква „В“ /имоти, върху които
Община Долна Митрополия има намерение да учреди ограничени вещни
права/ от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2017 година със следния имот:
 помещение – частна общинска собственост (АОС № 2475 от
29.12.2005 година), с площ 21.4 кв.м., разположено в югоизточната част на
втори етаж на сграда, находяща се в УПИ ХІV, кв. 20 по плана на гр.Долна
Митрополия.
Име, Презиме, Фамилия

Подпис
„За“

Александър Пенков Печеняков
Александър Филев Иванов
Алина Емилова Симеонова
Валентина Йорданова Велкова
Георги Русанов Гинчев
Злати Иванов Тодоров
Ивалин Георгиев Цолов
Иван Златанов Русанов
Иван Красимиров Блажев
Иван Петров Герашки
Кирил Иванов Фурнигов
Людмил Асенов Евтимов
Мартин Николаев Аспарухов
Мирослав Стоилков Траянов

„Против“

„Въздържали се“

Николай Бориславов Желев
Петър Валентин Петров
Радослав Георгиев Илиевски
Светла Милчева Телефонска
Славей Цеков Първанов
Снежанка Тачева Иванковска
Юри Петров Ненчев

