ПРОТОКОЛ
№ 63
Днес, 28.02.2019 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 19 общински съветници. Имаме необходимия кворум и можем да започнем
работа. Предварително Ви бе раздаден проекта за дневен ред. Допълнително Ви беше
раздадено: Предложение относно обект „Разширение на газопреносна инфраструктура
на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до
българо-сръбска граница“. Предлагам да бъде т.12 от Дневния ред.
Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “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 „Годишен доклад за дейността на Звено
„Вътрешен одит“ в община Долна Митрополия за периода от 01.01.2018 г. до
31.12.2018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
2. Предложение за приемане на бюджетна прогноза в частта за местни дейности
за периода 2020-2011 г. на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3. Предложение за приемане на Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на
Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците
на територията на община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4. Предложение за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ част авансово плащане по договор
№15/07/2/0/00781 от 16.03.2018 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен
фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019-2020 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване на поземлен имот с идентификатор 670012.222.26, местност „Долна лъка“,
землище село Славовица, община Долна Митрополия.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

7. Предложение за продажба на УПИ ІХ-1040, кв. 19 по плана на гр. Долна
Митрополия, 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 поземлен имот с идентификатор №73359.12.17
по КККР с НТП „Лозе“ за землището на гр. Тръстеник
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, находящ се в с. Горна Митрополия за инсталиране на
телекомуникационно инфраструктурно оборудване и антени на GSM – оператор.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за продажба за ПИ с идентификатор 67012.219.267 по КК и КР
на с. Славовица, област Плевен
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за продажба на стояща дървесина на корен от общински
горски територии, включени в Годишния план за ползване на дървесина през 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение относно обект „Разширение на газопреносна инфраструктура
на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до
българо-сръбска граница“
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 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 679
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 „Годишен доклад за дейността на Звено
„Вътрешен одит“ в община Долна Митрополия за периода от 01.01.2018 г. до
31.12.2018 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Достатъчно подробен доклад. Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
„Годишен доклад за дейността на Звено „Вътрешен одит“ в община Долна Митрополия
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 680
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ЗВОПС,
Общински съвет Долна Митрополия:
1. Приема за сведение „Годишен доклад за дейността на Звено „Вътрешен одит“
в Община Долна Митрополия за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.“, съгласно
приложения документ.
Общинският съветник Алина Симеонова влиза в Салона на Общината.
По т. 2 Предложение за приемане на бюджетна прогноза в частта за местни
дейности за периода 2020-2011 г. на община Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска –
Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
бюджетна прогноза в частта за местни дейности за периода 2020-2011 г. на община
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 20 съветника: “За” – 20, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 681
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 27, ал.2 от Наредбата 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 и във връзка с писмо
на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2019 г., Общински съвет Долна
Митрополия:
1. Приема бюджетна прогноза в частта за местни дейности за периода 2020-2022
г. на община Долна Митрополия.
Приложение: Макет за прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности.
По т. 3 Предложение за приемане на Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на
Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците
на територията на община Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска-Кмет на Общината
П. Цоновска: Вчера в комисиите имаше резонно запитване от г-н Илиевски –
какво се предприема относно паленето на стърнища и сухи треви на територията на
общината. Предоставям Ви Заповедта, която съм издала, която визира много точно
какви са задълженията на администрацията по този въпрос. Проведохме разширена
среща с инспектората на Пожарната. Проблемът е, че възможността на тези
инспектори, които имат право да съставят актове е ограничена, защото един човек

отговаря за няколко общини. Ние също сме актосъставители, но от опит казвам, че
когато кметовете установят подобно нещо, не могат самостоятелно да напишат акта, а е
необходимо да има свидетели, иначе акта „пада“ в съда. Тези дейности отдавна не се
извършват в светлата част на деня, а в тъмната част на денонощието. Призовавам
населението когато види такова нещо, по възможност да се снима, за да се види кой е
извършителя, защото това се доказва най-трудно.
Общинският съветник Александър Иванов влиза в Салона на Общината.
Р. Илиевски: Благодаря за допълнителните пояснения, които чухме от Кмета на
общината и материала, който ми предостави. Вчерашният ми коментар беше адресиран
главно към това, че в материала за опазване чистотата на атмосферния въздух не е
спомената нито думичка за провокиране на обществената активност към стопиране на
това уродливо явление, което наистина е бедствие за нашата община. „Белите дробове“
на общината са спаружени и свити до критичния минимум. Ние нямаме дървесина,
която да чисти въздуха. Виждаме интервенцията, която се случва, особено в активния
селскостопански период с тази палежи. Има населени места, които дни наред са
обгазени, задимени, все едно мъгла е паднала над тях. Ние трябва да търсим
превантивни действия. Пожарната е следствието. Тя върви след събитията и е вярно
това, че няма капацитета да спре тези неща. Отразете го в този отчет, какво се прави.
Това не са финни прахови частици, а едри. Финните прахови частици са под 10
микрона. Другото нещо, което не чух, е във връзка с опазване на биоразнообразието,
най-вече модерната линия, която е плъзнала със събирането на билки. Проблема е, че те
не се събират, а се унищожават, изкореняват. Колко разрешителни имаме издадени от
администрацията за събиране на билки? Не за да се ограничи, а да се контролира този
процес. Няма нищо отразено по този въпрос в отчета. Имаме ли такава отчетност на
регистриране на билкосъбирачите? Отчета е даденост, така ще бъде приет, но вторият
материал Програмата, предлагам да я оттеглите, за да се допълни, взимайки предвид
тези бележки. Това не иска пари, иска воля и организация.
П. Цоновска: Регистър в общината има и се води акуратно. Издаваме ежегодно
разрешение за събиране на билки или цвят от растения. Относно Програмата – ще я
допълним, но нека се приеме така както е внесена, а допълнението ще го представя на
следващото заседание, за да не губим сроковете.
Р. Илиевски: Съгласен съм с това, което предложихте.
П. Петров: Има ли други становища, допълнения? Няма. Който е съгласен да
приемем Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програмата за опазване на
околната среда и Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Долна Митрополия, 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 № 682
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление
на отпадъците и чл. 79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Общински
съвет – Долна Митрополия:
1. Приема отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда за
2018 г. на територията на община Долна Митрополия.
2. Приема информация за изпълнение на Програма за управление на отпадъците
за 2018 г.

3. Възлага на кмета на община Долна Митрополия да предприеме последващите
действия за представяне на отчетите по т.1 и т.2 в РИОСВ – Плевен.
По т. 4 Предложение за издаване запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ част авансово плащане по
договор №15/07/2/0/00781 от 16.03.2018 г. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за издаване запис на заповед от община Долна Митрополия в полза на
ДФ „Земеделие“, обезпечаващ част авансово плащане по договор №15/07/2/0/00781 от
16.03.2018 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 № 683
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
№ 15/07/2/0/00781 от 16.03.2018 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“ на Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект: „Ремонт, обновяване и
оборудване на Народно читалище „Просвета 1927“, 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 на 178 826,65 лв. (сто седемдесет и осем хиляди осемстотин
двадесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения
размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № 15/07/2/0/00781 от 16.03.2018 г. 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“ за проект:
„Ремонт, обновяване и оборудване на Народно читалище „Просвета 1927“, 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 № 15/07/2/0/00781 от
16.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.
По т. 5 Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общински
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в

Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019-2020 г. Докл.: П.
Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Ежегодно определяне, подробен списък на имотите. Няма какво
да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за определяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд
за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, за стопанската 2019-2020 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 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, Юри Ненчев
„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Радослав Илиевски не гласува.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 684
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.1, ал.3, ал.12 и чл.37о от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет да Долна
Митрополия:
1.
Определя пасища и мери за разпределение през стопанската 2019-2020
година, предназначени за индивидуално ползване по землища на територията на
Община Долна Митрополия, съгласно списък - Приложение №1.
2.
Дава съгласие за отдаване под наем на имотите по т.1 на собственици на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, при спазване на условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ, за срок от 5 /пет/
стопански години.
3.
Утвърждава за стопанската 2019/2020 година, Правилата за ползване на
мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Долна Митрополия, приети с
Решение № 94 от 26.02.2016 година /доп. с Решение № 400 от 25.07.2017г./ от
Общински съвет.
4.
Приема Годишен план за паша за стопанската 2019/2020 година,
съдържащ размера и местоположението на имотите в землищата на населените места,
съгласно Приложение №2.
5.
Дава съгласие при проявен интерес, за останалите след разпределението
свободни имоти, да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под
наем, за една стопанска година /2019-2020/, съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.13 и
ал.14 от ЗСПЗЗ.
6.
Приема годишна наемна цена за общинските мери и пасища, за
индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 година и начална тръжна цена за
имотите по т.1 от настоящото решение в размер на 7,00 лв./дка /определена по пазарен
механизъм, съгласно чл.37и, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи/.

7.
Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички
необходими правни и фактически действия за правилното и законосъобразно
изпълнение на настоящото решение.
8.
Неразделна част от настоящото решение са:
Списък с площта, категорията и местоположението на пасищата и мерите
за индивидуално ползване – Приложение № 1;
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на
Община Долна Митрополия – Приложение № 2;
Годишeн план за паша – Приложение № 3;
Пазарни оценки /по землища/ от независим лицензиран оценител;
Списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения,
регистрирани като юридически лица – Приложение № 4.
По т. 6 Изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация
и застрояване на поземлен имот с идентификатор 670012.222.26, местност „Долна
лъка“, землище село Славовица, община Долна Митрополия. Докл.: П. Цоновска –
Кмет на Общината
П. Цоновска: Касае концесионната зона. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за изработване на проект за подробен устройствен план-план за
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 670012.222.26, местност
„Долна лъка“, землище село Славовица, 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 № 685
На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и по реда на чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Долна Митрополия:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 670012.222.26, местността
„Долна лъка“, землище село Славовица, община Долна Митрополия.
2. Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за устройство на
територията, въз основа на което ще се разработи Подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 670012.222.26, местност
„Долна лъка“, землище село Славовица, община Долна Митрополия.
По т. 7 Предложение за продажба на УПИ ІХ-1040, кв. 19 по плана на гр. Долна
Митрополия, област Плевен, на основание чл. 35, ал.3 от Закона за общинската
собственост (ЗОС). Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на УПИ ІХ-1040, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия,
област Плевен, на основание чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС),
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 № 686
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 ІX-1040, в кв.19 с площ 284
кв.м., по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен (АОС № 8977 от 19.09.2018г.),
на г-жа Мария Петрова Николова, с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“, №8, –
като собственик на законно построена в имота сграда по силата на н.а № 99, том ІІ,
рег.№ 1742, дело №127 от 2011година.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в т.1 жилищен имот, в размер
на 2 240,00 лв. (две хиляди двеста и четиридесет 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 2019 година, със следния имот:
4.1 Недвижим имот – частна общинска собственост с площ 284 кв.м.,
представляващ УПИ ІX-1040 в кв.19, по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен.
По т. 8 Предложение за продажба на поземлен имот с идентификатор
№73359.12.17 по КККР с НТП „Лозе“ за землището на гр. Тръстеник. Докл.: П.
Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на поземлен имот с идентификатор №73359.12.17 по КККР
с НТП „Лозе“ за землището на гр. Тръстеник, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 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, Юри Ненчев

„ПРОТИВ” – Няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Радослав Илиевски не присъства на гласуването.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 687
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, 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 поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.17 с
площ 986,00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“ по КККР на гр.Тръстеник,
област Плевен /АОС № 9200 от 09.01.2019 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
1 175,00 лв. /хиляда сто седемдесет и пет лева/ сума не облагаема с ДДС, съгласно 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.
По т. 9 Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, находящ се в с. Горна Митрополия за инсталиране на
телекомуникационно инфраструктурно оборудване и антени на GSM – оператор. Докл.:
П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има постъпило предложение в комисиите от г-н Евтимов –
началната тръжна цена да бъде в размер на 300 лв. Има ли становища, въпроси? Няма.
Който е съгласен да приемем предложението на г-н Евтимов – началната тръжна цена
да се промени от 200лв. на 300лв., моля да гласува:
Гласували 21 съветника: “За” – 21, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П. Петров: Гласуваме основното предложение, с направената поправка. Който е
съгласен да приемем предложението за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост, находящ се в с. Горна Митрополия за инсталиране на
телекомуникационно инфраструктурно оборудване и антени на GSM – оператор, 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 № 688
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и
чл.15 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, за
срок от 5 (пет) години, част от имот- публична общинска собственост, с площ 103.09
кв. м, представляваща: Подпокривно пространство на Административната сграда на
Кметство – с.Горна Митрополия, разположена в УПИ ІІІ, кв. 1 за инсталиране на
телекомуникационно инфраструктурно оборудване и антени на GSM – оператор /АОС
№220 от 28.03.2000 година/.
2. Определя следните условия на които трябва да отговарят участниците в търга:
 Да имат право да предоставят електронни съобщения, съгласно действащото
законодателство и да бъдат вписани в Публичния регистър по Закона за електронните
съобщения.
3. Определя начална тръжна цена /месечен наем/ в размер на 300,00 лв. /триста
лева/ без ДДС или 360,00лв. /триста и шестдесет лева/ с ДДС, определена съгласно
чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост /ЗОС/;
4. Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да организира
провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник.
По т. 10 Предложение за продажба за ПИ с идентификатор 67012.219.267 по КК
и КР на с. Славовица, област Плевен. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба за ПИ с идентификатор 67012.219.267 по КК и КР на с.
Славовица, 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 № 689
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, 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, представляващ: ПИ с идентификатор
67012.219.267 с площ 2470.00 кв.м., трета категория, начин на трайно ползване “Друг
вид земеделска земя“, местност „Греда“ по КК и КР на с.Славовица, област Плевен /
АОС № 9198 от 03.01.2019 година/.
2. Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот, възлизаща на
4 700,00 лв. /четири хиляди и седемстотин лева/, сума необлагаема с ДДС, съгласно
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.
По т. 11 Предложение за продажба на стояща дървесина на корен от общински
горски територии, включени в Годишния план за ползване на дървесина през 2019 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища, въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем
предложението за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски
територии, включени в Годишния план за ползване на дървесина през 2019 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 № 690
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 и чл. 114, ал. 1 от
Закона за горите, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и 1л. 49, ал. 1, т. 2 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. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен по сортиментни ведомости от общински
горски територии, попадащи в отдели и подотдели, отразени в приложение 1,
неразделна част от настоящото решение.
2. Определя начални тръжни цени без ДДС (за провеждане на процедурата по
т.1), съгласно Решение № 796/23.12.2014 год. (актуализирани с Решение №81 от
28.01.2016 г.) на Общински съвет Долна Митрополия).
3. Възлага на Кмета на община Долна Митрополия да предприеме
необходимите действия по изпълнение на гореописаната процедура в съответствие с
действащата нормативна уредба.

По т. 12 Предложение относно обект „Разширение на газопреносна
инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбска граница“. Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Цоновска: Считам за редно да уведомя Общински съвет, че е започнала
такава процедура. Това е предишното трасе на „Южен поток“. Имаме разрешение на
Министерски съвет, че това, което е извършено по „Южен поток“ е в сила. Засегнатите
наши имоти не са много, но не са и малко. Трасето засяга землището на Гостиля – 91
бр. имоти.
П. Петров: Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен да приемем предложението
относно обект „Разширение на газопреносна инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“
ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“,
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 № 691
На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Долна Митрополия:
Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да предприеме
необходимите правни и административни действия по реда на ЗУТ и другите
специализирани закони, свързани с учредяване на сервитутни права относно обект
„Разширение на газопреносната инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница”.
П. Петров: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Боряна Сирашка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Петър Петров/

