ПРОТОКОЛ
№ 58
Днес, 29.11.2018 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 21 общински съветници. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Предварително Ви бе раздаден проекта за дневен ред. На заседанията на
постоянните комисии беше разгледано допълнително предложение:
- Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образования на обект „Кабел НН за външно ел.захранване за базова
станция № 3707 „Теленор България“ ЕАД, ПИ 02227.76.22, с. Байкал, община Долна
Митрополия.
Беше оттеглена т. 2 от предварително раздадения Ви Дневен ред - Предложение за
актуализация бюджета на общината. Реда на точките в Дневния ред се изместват – т. 3,
става т. 2, т. 4 – става т. 3 и т.н.
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “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 информация за актуализирано разпределение на
плана на разходите по бюджета на община Долна Митрополия, включително по
бюджетите на второстепенните разпределите към 30.09.2018г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за актуализация бюджета на общината, във връзка с постъпили
средства за осигуряване на безплатна храна на непедагогически персонал в Детските
градини
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за актуализация бюджета на общината, във връзка с постъпили
дарения
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за актуализация на план-сметка за приходите от ТБО и разходите
за дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други
съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на територията за обществено
ползване в община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за вътрешна компенсирана промяна в плана за капиталовите
разходи на община Долна Митрополия за 2018 г. в частта финансирана с целева
субсидия за капиталови разходи

Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за предоставяне на средства на „Медицински център І Долна
Митрополия“ ЕООД
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за ползване на временен безлихвен заем от сметките за средства от
Европейският съюз 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 УПИ І, кв. 124 по плана на с. Комарево, област
Плевен
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за продажба на УПИ XLІІІ-1032, кв. 33 по плана на гр. Долна
Митрополия, област Плевен
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образования на обект „Кабел НН за външно ел.захранване за базова
станция № 3707 „Теленор България“ ЕАД, ПИ 02227.76.22, с. Байкал, община 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 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 613
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 Предложение за приемане на информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на община Долна Митрополия,
включително по бюджетите на второстепенните разпределите към 30.09.2018г. Докл.:
П. Цоновска – Кмет на Общината

П. Цоновска: Редовен тримесечен отчет, няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? 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 по бюджетите на
второстепенните разпределите към 30.09.2018г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 614
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
бюджетна 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 30.09.2018 г., съгласно Приложение №1,
Приложение №2 и Приложение №3.
По т. 2 Предложение за актуализация бюджета на общината, във връзка с
постъпили средства за осигуряване на безплатна храна на непедагогически персонал в
Детските градини. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища по предложението? Няма. Който е
съгласен да приемем предложението за актуализация бюджета на общината, във връзка
с постъпили средства за осигуряване на безплатна храна на непедагогически персонал в
Детските градини, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 615
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във връзка с
постъпили средства за осигуряване на безплатна храна на непедагогическият персонал в
Детските градини прилагащи системата на неделегирани бюджети:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна Митрополия в
частта му държавна дейност, ”Приходи и доходи от собственост ”, §24-04 – „Нетни
приходи от продажба на стоки и услуги“ със сумата 5 780 лв., както следва:
1.1. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Божурица със сумата 2 690лв., както следва:
- § 24-04 – „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“ със сумата 2 690лв.
1.2. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Комарево със сумата 950 лв., както следва:
- § 24-04 – „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“ със сумата 950лв.
1.3. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Ставерци със сумата 1 440 лв., както следва:
- § 24-04 – „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“ със сумата 1 440лв.
1.4. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Ореховица със сумата 700 лв., както следва:
- § 24-04 – „Нетни приходи от продажба на стоки и услуги“ със сумата 700 лв.
2. Увеличава разходната част на бюджета на община Долна Митрополия в
държавна дейност със сумата 5 780 лв., както следва:
2.1. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Божурица със сумата 2690 лв., както следва:
- държавна дейност 311 „ ЦДГ “, §10-11 – Храна, със сумата 2690лв.
2.2. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Комарево със сумата 950 лв., както следва:
- държавна дейност 311 „ ЦДГ “, §10-11 – Храна, със сумата 950лв.
2.3. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Ставерци със сумата 1 440 лв., както следва:
- държавна дейност 311 „ ЦДГ “, §10-11 – Храна, със сумата 1 440лв.
2.4. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Ореховица със сумата 700 лв., както следва:
- държавна дейност 311 „ ЦДГ “, §10-11 – Храна, със сумата 700лв.
По т. 3 Предложение за актуализация бюджета на общината, във връзка с
постъпили дарения. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Почти ежегодно получаваме такива дарения. Има техническа
грешка в предложението, ще се коригира в текста на Решението.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за актуализация бюджета на общината, във връзка с постъпили дарения, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев

„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 616
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във връзка с
постъпили дарения по сметката на община Долна Митрополия от „ АНУБИС- БУЛВЕСТ“
ООД гр. Плевен:
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 425 лв.
2.Увеличава разходната част на бюджета на община Долна Митрополия със
сумата 425лв, както следва :
2.1. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Комарево със сумата 90 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ Детски градини “, §10-15 – Разходи за материали, със
сумата 90 лв.
2.2. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Ставерци със сумата 95 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ Детски градини “, §10-15 – Разходи за материали, със
сумата 95 лв.
2.3. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Ореховица със сумата 60 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ Детски градини “, §10-15 – Разходи за материали, със
сумата 60 лв.
2.4. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Крушовене със сумата 50 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ Детски градини “, §10-15 – Разходи за материали, със
сумата 50 лв.
2.5. Увеличава плана на второстепенния разпоредител с бюджет кметство
Божурица със сумата 130 лв., както следва:
- местна дейност 311 „ Детски градини “, §10-15 – Разходи за материали, със
сумата 130 лв.
По т. 4 Предложение за актуализация на план-сметка за приходите от ТБО и
разходите за дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други
съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на територията за обществено
ползване в община Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Имаме сериозен напредък в събираемостта на недоборите през
последните години, но както знаете, не е възможно да бъде на 100%. Няма какво да
добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за актуализация на план-сметка за приходите от ТБО и разходите за дейностите по
събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци, поддържане чистотата на територията за обществено ползване в община
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно

Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 617
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал. 1 от ЗМДТ,
Общински съвет Долна Митрополия:
Актуализира План-сметка за приходите от ТБО и разходите за дейностите по
събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община
Долна Митрополия за 2018 год. (Приложение 1).
По т. 5 Предложение за вътрешна компенсирана промяна в плана за
капиталовите разходи на община Долна Митрополия за 2018 г. в частта финансирана с
целева субсидия за капиталови разходи. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Остатъчни средства от извършвани ремонти дейности.
Необходимо е да бъдат пренасочени. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за вътрешна компенсирана промяна в плана за капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2018 г. в частта финансирана с целева субсидия за капиталови разходи,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 618
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните
финанси:
1. Извършва вътрешна компенсирана промяна в плана за капиталови разходи на
община Долна Митрополия за 2018г. в частта финансирана с целева субсидия за
капиталови разходи, както следва:

Име на обекта съгласно Стойност
плана
за
капиталови
Дейност
№ разходи
на
община
§
Д.Митрополия за 2018
год.

Съгл.утвърд.пла
н за кап.разх.
/било/
Целеви
с-ва

1.

2.

3.

4.

5

Ремонт на улица "Ген.
Скобелев" от ОТ 2 до ОТ 51-00
58 с. Славовица
Изграждане ограда на
гробищен парк ПИ000387 52-03
с. Ставерци
Ремонт ул. "Македонска"
О.Т. 224 ÷ О.Т. 228, село 51-00
Комарево
Преустройство
на
съществуваща
детска
51-00
площадка – IIIетап, кв.4,
УПИ I, с. Победа
Ремонт на ул. "Никола
Дъбовянов" от О.Т. 30 до 51-00
О.Т. 72 с. Байкал
Общо:

за
Разлика +/-

Собст
в.
С-ва

Целеви
с-ва

Собст
в
С-ва

Целев
и с-ва

Собст
в.с-ва

0

19868

0

-132

0

0

17500

0

-894

0

0

51904

0

-110

0

0

15080

0

+1422

0

20 000

0

19714

0

-286

0

124066

0

124066

0

0

0

606Изгр.,подд. и 20 000
рем. улици
713- Спорт за
18 394
всички

60652 014
Изгр.,подд.
и рем. улици
713- Спорт
за всички
13 658
606Изгр.,подд.
и рем. улици

Предлож
промяна
/става/

2. Настоящите промени да бъдат отразени в плана за капиталовите разходи на
общината.
По т. 6 Предложение за предоставяне на средства на „Медицински център І
Долна Митрополия“ ЕООД. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Постъпило искане от д-р Нели Стефанова – Управител на
Медицинския център, за предоставяне на средства в размер на 500 лв. за закупуване на
коалугометър, с който се правят важни кръвни изследвания. Проучени са оферти. Няма
какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за предоставяне на средства на „Медицински център І Долна Митрополия“ ЕООД, моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 619
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА , чл.124, ал. 1 от Закона за публичните
финанси, чл. 100 ал.1 и ал 2 т.1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с
постъпило писмо с вх.№ ФС-30-7487/09.11. 2018г. от Управителя на ”Медицински
център I
Долна Митрополия” ЕООД, относно подпомагане на дейността на
дружеството чрез закупуване на медицинска апаратура, Общинския съвет – Долна
Митрополия:
1. Одобрява предоставянето на субсидия в размер на 1 500лв. за подпомагане на
дейността на ”Медицински център I Долна Митрополия” ЕООД – закупуване на
медицинско оборудване.
2. Със средствата по т.1 да бъде увеличен плана по бюджета на община Долна
Митрополия в местна дейност 469 ” Други дейности по здравеопазването ”, § 43 – 09 –
Други субсидии и плащания за нефин. предприятия и бъде намален плана на същата
дейност, § 10-20- Разходи за външни услуги.
По т. 7 Предложение за ползване на временен безлихвен заем от сметките за
средства от Европейският съюз 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
П. Цоновска: За да искаме верификация на средствата, трябва да имаме
извършено плащане. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за ползване на временен безлихвен заем от сметките за средства от Европейският съюз
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 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 620
На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т. 4 и ал.4,
Общинския 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 на 1 000 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“, §
77-00- Временни безлихвени заеми между сметки за средства от ЕС (нето), със сумата
1 000 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 1 000 000лв.
2. Определя максимален размер на ползвания временен безлихвен заем – 1 000
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
30.04.2019г.
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 УПИ І, кв. 124 по плана на с. Комарево,
област Плевен. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за продажба на УПИ І, кв. 124 по плана на с. Комарево, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 621
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 1 575 кв.м., представляващ УПИ I,
кв.124 по плана на с.Комарево, област Плевен / АОС № 8141 от 26.03.2014 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на

6 555.00лв. /шест хиляди петстотин петдесет и пет 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 2018 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 1 575кв.м.,
представляващ УПИ I, кв.124 по плана на с. Комарево, област Плевен
По т. 9 Предложение за продажба на УПИ XLІІІ-1032, кв. 33 по плана на гр.
Долна Митрополия, област Плевен. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Има заявено намерение за изграждане на автомивка и магазин.
Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за продажба на УПИ XLІІІ-1032, кв. 33 по плана на гр. Долна Митрополия, област
Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 622
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 480 кв.м., представляващ УПИ XLIII1032, кв.33 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен / АОС № 9063 от
06.11.2018 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
7 510.00лв. /седем хиляди петстотин и десет 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 2018 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост, с площ 480кв.м.,
представляващ УПИ XLIII-1032, кв.33 по плана на гр. Долна Митрополия, област
Плевен.
По т. 10 Предложение за одобряване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образования на обект „Кабел НН за външно
ел.захранване за базова станция № 3707 „Теленор България“ ЕАД, ПИ 02227.76.22, с.
Байкал, община Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образования на обект „Кабел НН за външно ел.захранване за базова станция № 3707
„Теленор България“ ЕАД, ПИ 02227.76.22, с. Байкал, община Долна Митрополия, моля
да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 21 съветника
„ЗА” – Александър Печеняков, Александър Иванов, Алина Симеонова, Валентина
Велкова, Георги Гинчев, Злати Тодоров, Ивалин Цолов, Иван Блажев, Иван Русанов
Иван Герашки, Кирил Фурнигов, Людмил Евтимов, Мартин Аспарухов, Мирослав
Траянов, Николай Желев, Снежанка Иванковска, Светла Илиева, Славей Първанов,
Петър Петров, Радослав Илиевски, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 623
На основание чл.21 , ал.1 , т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129 , ал.1 от Закона
за устройство на територията, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образования на обект „Кабел НН за външно ел. захранване за базова станция № 3707
„Теленор България“ ЕАД, ПИ 02227.76.22, с. Байкал, община Долна Митрополия“.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да предприеме необходимите
действия по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ – обнародване в „Държавен вестник“ .
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –
Плевен, чрез Община Долна Митрополия.

Председателя на ОбС Долна Митрополия, г-н Петров връчва писмен отговор на
питане от г-н Радослав Илиевски с вх. № 357/29.11.2018 г. в Общински съвет – Долна
Митрополия.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

