ПРОТОКОЛ
№ 56
Днес, 30.10.2018 г. от 10:00 часа в салона на Общината се проведе редовно
заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа Поля Цоновска –Кмет на Общината и кметове
на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстват 17 общински съветници. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Предварително Ви бе раздаден проекта за дневен ред. Има ли въпроси? Няма.
Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка относно приемане на Вътрешни правила за организацията и
реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в
Общински съвет – Долна Митрополия.
Докл.: П. Петров – Председател на ОбС
2. Предложение за приемане Проектобюджета в частта за местни дейности за 2019
год. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г. на община Долна
Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи на Община
Долна Митрополия за 2018 г..
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от 10
ученици в ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за приемане на Годишен план за ползване на дървесина в
общински горски територии през 2019 година.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост в
землището на с. Горна Митрополия, област Плевен.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за продажба на УПИ XI, кв. 30 по плана на с. Подем, област
Плевен, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за продажба на УПИ III, кв. 23 по плана на с. Славовица, област
Плевен, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

9. Предложение за продажба на недвижими общински имоти /сгради/ находящи се
в поземлен имот с идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр. Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Петров: Уважаеми колеги, предстои да взимаме решения с поименно гласуване.
Който е съгласен днешното поименно гласуване да става с изчитане имената 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 № 601
На основание чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 84, 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:
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 Докладна записка относно приемане на Вътрешни правила за
организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси в Общински съвет – Долна Митрополия. Докл.: П. Петров – Председател на
ОбС
П. Петров: Оттеглям предложението. Вчера на заседанията на постоянните
комисии обясних защо. Ще направим извънредно заседание когато бъдат изчистени
неточностите.
По т. 2 Предложение за приемане Проектобюджета в частта за местни дейности
за 2019 год. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г. на община Долна
Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Това е ежегодна прогноза, която се праща до Министерство на
финансите. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за приемане Проектобюджета в частта за местни дейности за 2019 год. и
актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г. на община Долна Митрополия,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма
Александър Иванов, Иван Русанов, Радослав Илиевски и Юри Ненчев отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 602
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27, ал.2 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 и във връзка с писмо на Министерство на финансите БЮ
№4/ 23.08.2018г., Общински съвет Долна Митрополия:
I. Приема Проектобюджета за 2019г. и актуализираните бюджетни прогнози за
2020 и 2021г на община Долна Митрополия.
Приложение: Макет за актуализирана бюджетна прогноза за периода 20192021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
По т. 3 Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи на
Община Долна Митрополия за 2018 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 актуализиране плана на капиталовите разходи на Община Долна
Митрополия за 2018 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма
Александър Иванов, Иван Русанов, Радослав Илиевски и Юри Ненчев отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 603
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 ал.1 от Закона за публичните
финанси и във връзка с получен трансфер от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за финансиране на част от разходите на обект „Изграждане на нов
водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена
станция в местността \ченгене сарай в землището на село Ореховица до напорен резервоар
в землището на гр. Тръстеник“, Общински съвет Долна Митрополия:
1.Увеличава плана на капиталовите разходи на община Долна Митрополия в частта
финансирана от целеви трансфери от други бюджетни организации със сумата от 500 00лв.,
както следва:
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2. Увеличението по т. 1 да бъде за сметка на полученият целеви трансфер от МРРБ §
61-00- Получени трансфери.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за капиталови разходи на
общината.

По т. 4 Предложение за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от 10
ученици в ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Нямам коментар по тази точка, освен че не ми е приятно, че точно
в Божурица се появи този недостиг.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за разрешение за формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в
ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма
Александър Иванов, Иван Русанов, Радослав Илиевски и Юри Ненчев отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 604
На основание чл.17, ал.1, т. 3, чл.20 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 69, ал. 1, 2 и 3 и чл.68, ал.6, т.2 от НАРЕДБА
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Разрешава формиране на маломерни паралелки с по-малко от 10 ученици в IV
и VI клас в ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица, през учебната 2018/2019 г.
2. Приема дофинансиране не по – малко от 40 на сто от размера на съответния
единен разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VII
клас на общообразователните училища е от 41 до 80 ученици.
3. Кметът на община Долна Митрополия да изготви мотивирано предложение
до Началника на Регионално управление на образованието - Плевен, за формиране на

маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица , към което да бъде приложено
решението на ОбС – гр. Долна Митрополия.
По т. 5 Предложение за приемане на Годишен план за ползване на дървесина в
общински горски територии през 2019 година. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя. Поредният документ, който приемаме
стандартно по това време на годината.
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 2019 година, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма
Александър Иванов, Иван Русанов, Радослав Илиевски и Юри Ненчев отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 605
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 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 2019 г. в горските
територии – собственост на община Долна Митрополия на обща площ 8,7 ха и стояща
дървесна маса 1709,00куб. метра, съгласно Приложение 1.
2. Ползването на дървесината от общински горски територии да се извършва
съгласно Закон за горите и нормативните актове 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 2019 г.
По т. 6 Предложение за продажба на земеделска земя – частна общинска
собственост в землището на с. Горна Митрополия, 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 земеделска земя – частна общинска собственост в
землището на с. Горна Митрополия, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,

Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма
Александър Иванов, Иван Русанов, Радослав Илиевски и Юри Ненчев отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 606
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал.9 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), чл. 42, ал.1 от Наредба 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 съветДолна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване,
на поземлен имот № 114074 с площ 2,037 дка, начин на трайно ползване „друга
селскостопанска територия“, местност „Кременижа“ по Картата за възстановена
собственост за землището на с.Горна Митрополия, община Долна Митрополия (АОС №
8982 от 12.10.2018 година).
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 поземлен имот –
5 000,00 лв. (пет хиляди лева). Сумата е необлагаема с ДДС на основание чл.45, ал. 1 от
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 2018 година, със следния имот:
4.1 Поземлен имот № 114074 с площ 2,037 дка, начин на трайно ползване „друга
селскостопанска територия“, местност „Кременижа“ по КВС за землището на с.Горна
Митрополия, област Плевен
Александър Иванов влиза в Салона на Общината.
По т. 7 Предложение за продажба на УПИ XI, кв. 30 по плана на с. Подем,
област Плевен, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Проявен интерес от собственика на сградата в имота. Няма какво
да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ XI, кв. 30 по плана на с. Подем, област Плевен, на
основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), област Плевен,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 17 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Алина Симеонова, Валентина Велкова, Георги
Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки, Кирил Фурнигов,
Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай Желев, Снежанка
Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров.

„ПРОТИВ” – Няма
Александър Иванов, Иван Русанов, Радослав Илиевски и Юри Ненчев отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 607
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.3 и чл. 41, ал.2, от Закона за
общинската собственост (ЗОС), Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба на УПИ XI-722, кв.30 с площ 1450
кв.м., по плана на с.Подем, област Плевен (АОС № 8978 от 21.09.2018г.), на г-жа Капка
Любенова Маринова, с адрес: гр. Плевен, ул. „Иван Вазов“, №59, вх. В, ет.3, ап.9 – като
собственик на законно построена в имота сграда по силата на н.а №156, том V, рег.№
6155, дело 647 от 2018година.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 жилищен имот, в размер
на 6 720,00 лв. (шест хиляди седемстотин и двадесет лева) - сума облагаема с
ДДС, на основание чл. 45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед и сключи
договор за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.
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 2018 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост с площ 1450 кв.м.,
представляващ УПИ XI-722 в кв.30, по плана на с.Подем, област Плевен.
По т. 8 Предложение за продажба на УПИ III, кв. 23 по плана на с. Славовица,
област Плевен, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Проявен интерес за закупуване на имота. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ III, кв. 23 по плана на с. Славовица, област
Плевен, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 18 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Герашки,
Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав Траянов, Николай
Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов, Петър Петров.
„ПРОТИВ” – Няма
Иван Русанов, Радослав Илиевски и Юри Ненчев отсъстват от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 608

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.3 и чл. 41, ал.2, от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се извърши продажба на имот - частна общинска
собственост, с площ 1000 кв.м., представляващ УПИ III в кв. 23 по плана на
с.Славовица, област Плевен /АОС №1694 от 06.01.2005 г./ на г-н Венцислав Тончев
Андреев, с постоянен адрес: гр.София, ул.„Св.Св. Кирил и Методий“ № 68 и г-жа
Ренета Тончева Бекер, с постоянен адрес: гр.Плевен, ул.“Александър Стамболийски“ №
47, ап.7 /наследници на Тончо Андреев Стефанов б.ж. на с.Славовица/, като
собственици /по наследство/ на построената в имота жилищна сграда.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 жилищен имот, в размер
на 2 155,00 лв. (две хиляди сто петдесет и пет лева) без ДДС - сума облагаема с
ДДС, на основание чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да издаде заповед и сключи
договор за продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.
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 2018 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 1000 кв.м.,
представляващ УПИ III в кв.23 по плана на с.Славовица, област Плевен.
По т. 9 Предложение за продажба на недвижими общински имоти /сгради/
находящи се в поземлен имот с идентификатор 22215.78.14 по КК и КР на гр. Долна
Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Оттеглям предложението. Както вчера обясних поради
неточности и несъобразяване с факта, че гр. Долна Митрополия вече има кадастър на
поземлените имоти и данъчните оценки са некоректни. Ще коригираме предложението,
съгласно новите данъчни оценки и ще го внеса на извънредна сесия, заедно с
вътрешните правила.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

