ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ,
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОТОКОЛ
№ 66
Днес, 26.09.2014 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 Община
Долна Митрополия и кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 19 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Постъпили са 5
допълнителни точки, които предлагам да са съответно т.12,13,14,15 и 16.
12 т. Предложение за актуализация на общински план за действие за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация /2013 -2014/ в изпълнение на целите на Националната стратегия
на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на община
Долна Митрополия.
13т. Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи на
община Долна Митрополия за 2014 г.
14т. Предложение за изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместник на
с.Гостиля за 2014 г.
15т. Предложение за изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на кмета на община Долна Митрополия за 2014 г.
16т. Предложение за предоставяне за ползване на земеделска земя от
ОПФ с площ до 10.000 дка /включително/ за стопанската 2014 година/ 2015
година
П. Петров: Има ли други становища, предложения по дневния ред?
Няма. Който е съгласен да приемем така предложения дневен ред на
днешното заседание, моля да гласува:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се”
–0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1. Предложение за приемане на информация за дейностите
извършвани от общинска служба по земеделие град Долна Митрополия
Докл.:Д.Якимова – Началаник -Общинска служба земеделие
2.Предложение за актуализиране бюджета на общината.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
3.Предложение за приемане на план – сметка на разходите за
произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Победа, община
Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
4.Предложение за актуализация бюджета на общината
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
5. Предложение за приемане на общински дълг от община Долна
Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
6. Предложение за продажба на недвижим имот в с.Гостиля
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за продажба на недвижим имот в с.Брегаре
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за продажба на недвижим имот в с.Брегаре
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за продажба на недвижим имот в с.Брегаре
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за приемане на Проект за разделяне на поземлен
имот – общинска собственост с кад.№ 112001 и начин на трайно ползване
„пасище, мера“ по Картата на възстановената собственост на с.Горна
Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
11. Предложение за разрешение за формиране на паралелка с под 10
ученици в ОУ „Климент Охридски“ с.Крушовене.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

12.Предложение за актуализация на общински план за действие за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация /2013 -2014/ в изпълнение на целите на Националната стратегия
на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на община
Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13.Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи на
община Долна Митрополия за 2014 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14.Предложение за изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместник на
с.Гостиля за 2014 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15.Предложение за изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на кмета на община Долна Митрополия за 2014 г.
Докл.: П.Петров – Председател на ОбС
16. Предложение за предоставяне за ползване на земеделска земя от
ОПФ с площ до 10.000 дка /включително/ за стопанската 2014 година/ 2015
година
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
П. Петров: Колеги, 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:
Гласували 19 съветника: “За” – 19, “Против”– 0, “Въздържали се” –
0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 720
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 Предложение за приемане на информация за дейностите
извършвани от общинска служба по земеделие град Долна Митрополия.
Вносител: Д.Якимова – Началаник - Общинска служба земеделиe
П. Петров: Тук е началника на общинската служба Земеделие г-жа
Якимова. Информацията е пред Вас и е достатъчно подробна. Има ли
въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем Предложение за
приемане на информация за дейностите извършвани от общинска служба
по земеделие град Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 19 съветника
“ЗА”-19
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 721
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Долна
Митрополия:
1.Приема информация за дейността на Общинска служба по
Земеделие – Долна Митрополия

По т. 2 Предложение за актуализиране бюджета на общината.
Вносител:Кмет на Общината
П.Цоновска: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински
съветници, колеги. Подробно обяснено поемане на дълга за лизинга на
автомобила, кредити, депозити от друго финансиране към други
организации и финансовите активи от вътрешно компенсирана промяна.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем Предложение за актуализиране бюджета на общината, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,
Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин Иванов,
Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 722
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. Извършва компенсирана промяна в приходната част на бюджета
на община Долна Митрополия, като увеличава плана на собствените
приходи на общината в частта и «Операции с финансови активи» със
сумата 293500лв., в т.ч:
1.1. Увеличава § 93-18- Погашения по финансов лизинг и
търг.кредити (-)142500 лв.
1.2. Увеличава § 93-36- Друго финансиране - предоставени временни
депозити и гаранции на други бюджетни организации (-)151000 лв.
2. Увеличението по т.1 е за сметка на намалението на плана на
собствените приходи на общината в частта и «Операции с финансови
активи» със сумата 293500лв., в т.ч:
1.1. Намалява § 93-17- Задължение по финансов лизинг и
търг.кредити (-)142500 лв.
1.2. Намалява § 93-39- Друго финансиране (-)151000 лв.

По т. 3 Предложение за приемане на план – сметка на разходите за
произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Победа, община
Долна Митрополия. Вносител: Кмет на общината
П.Цоновска: Знаете, че в кметство Победа на 12 октомври ще бъдат
проведени частични избори за кмет на населеното място.Съгласно закона
всички разходи се поемат от общинския бюджет, единствено с изключение
на осигуровките на комисията, които се поемат от държавния бюджет.
Подробната план –сметка е пред Вас.
А.Печеняков: Те така ли искат план –сметката само за първия тур?
П.Цоновска: За втория тур има определени заповеди и определен ред
в закона и при положение, че се наложи пак да финансираме, отново ще
внесем предложение. Има конкретни срокове.
А.Печеняков: Така ли искат от Министерството ?
П.Цоновска: Да и са предвидени последващите действия на ЦИК И
ОИК в тези средства.
П.Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за приемане на план – сметка на разходите за произвеждане

на частичен избор за кмет на кметство Победа, община Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,
Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин Иванов,
Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 723
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за
Публичните финанси и във връзка с разпоредбите на член 464 т.11 от
Изборния Кодекс, общински съвет :
1.Одобрява План – сметка за необходимите средства за
произвеждането на частичен избор на кмет на кметство Победа, община
Долна Митрополия, съгласно Приложение 1.
2. Разходите за произвеждане на частичен избор на кмет на кметство
Победа, да бъдат планирани и отчетени в държавна дейност
дофинансирана със собствени приходи 117 „Държавни и общински служби
и дейности по изборите“ по съответните разходни параграфи, като тези
средства бъдат за сметка на намалението на местна дейност 123
„Общински съвет“.
3. Задължава кмета на община Долна Митрополия да отрази
настоящите промени в съответните дейности и разходни параграфи по
бюджета на общината за 2014г.
По т. 4 Предложение за актуализация бюджета на общината
Вносител: Кмет на Общината
П.Цоновска: Реда с получени дарения през общината за кметство
Тръстеник във връзка с читалището в Тръстеник .
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за актуализация бюджета на общината, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,
Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин Иванов,
Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 724
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във
връзка с постъпили дарения по банковата сметка на община Долна
Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Увеличава приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия в частта му ”Неданъчни приходи ” със сумата 3000лв., в т.ч:
1.1. §45-01 – „ Текущи помощи и дарения от страната“ със сумата
3000лв.
2. Увеличава разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 3000лв., в т.ч:
2.1. Увеличава разходната част на бюджета на второстепенния
разпоредител с бюджет кметство Тръстеник със сумата 3000лв., както
следва:
-държавна дейност дофинансирана с местни приходи 738
„Читалища“, §45-00 – Субсидии за организации с нестопанска цел със
сумата 3000 лв.

По т. 5 Предложение за приемане на общински дълг от община
Долна Митрополия. Вносител: Кмет на общината
П.Цоновска: Във връзка с предходната точка, която гласувахме
това е вече поемането на общинския дълг за автомобила с подробния
погасителен план.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за
приемане на общински дълг от община Долна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника

“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,
Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин Иванов,
Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 725
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 от Закона за
общинския дълг и във връзка с Решение № 639 / 29.04.2014г. и Решение №
662 / 30.05.2014г на ОбС Долна Митрополия,общински съвет Долна
Митрополия:
1.Дава съгласие за поемане на общински дълг под формата на
финансов лизинг за закупуване на 1 броя автомобили за период от 3
години на обща стойност 41403 лв, в т.ч:
1.1. Great Wall Steed 5 2.0 diesel – 35650лв. с ДДС от тях
първоначална вноска 5348лв. и остатъчна главница 30302лв. с ДДС и лихва
за периода 3756 лв. с ДДС, при фиксиран годишен лихвен процент 7,75%.
2. Обезпечението на дълга ще бъде за сметка на собствените приходи
и изравнителната субсидия .
3. Погасяването на дълга ще е до срок 10.09.2017г.
4. Приема административни такси в размер на 244 лв. с ДДС и
застраховки „Гражданска отговорност“ и „ Автокаско“ в размер на 1753лв.
5. Приема погасителен план за изплащане на финансовия лизинг,
съгл. Приложение № 1.
6. В изпълнение на т.1 актуализира плана на бюджета на общината,
както следва:
6.1. Увеличава плана на приходната част на бюджета със сумата
27463лв. в т. ч:
- увеличава плана на бюджета в частта „Операции с финансови
активи“, § 93-17- Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към
местни лица със сумата 35650лв.
- намалява плана на бюджета в частта „Операции с финансови
активи“, § 93-18- Погашения по финансов лизинг и търговски кредит към
местни лица със сумата 8187лв.
6.2. Увеличава съответно плана на разходната част на бюджета на
общината със сумата 27463лв. в т.ч:

- увеличава плана на бюджета в местна дейност „Общинска
администрация“, § 52-04- Придобиване на транспортни средства със
сумата 35650лв.
- увеличава местна дейност „Разходи за лихви“ , § 29-91- Други
разходи за лихви към местни лица със сумата 573лв
-намалява местна дейност „Резерв“, §97-00- Резерва за непредвидени
и неотложни разходи със сумата 7614лв.
7. Промените по т.6 да бъдат отразени в плана за капиталовите
разходи на общината.
По т. 6 Предложение за продажба на недвижим имот в с.Гостиля
Вносител: Кмет на Общината
П.Цоновска: Постъпило заявление, оценка за този имот, доколкото
знам намеренията са да се правят градини. Нямам какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за продажба на недвижим имот в с.Гостиля, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,
Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин Иванов,
Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 726
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал.
1 и чл. 41, ал.2, изр. второ от ЗОС, чл. 42, ал. 1 от НРПУРОИ и чл. 3, ал. 1,
т. 1 от НРУППТПОКОНРОИ и във връзка с проявен интерес от страна на
граждани за закупуване на описания имот, Общински съвет:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване, на дворно място с площ 1780 кв.м., съставляващо УПИ
VІ в кв. 61 по плана на с. Гостиля, обл. Плевен, актувано с акт за частна
общинска собственост № 525/03.09.2001 година.

2.Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 3470.00 (Три хиляди четиристотин и седемдесет лева) без
ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1 от
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
3. Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с тайно
наддаване за продажба на имота и да сключи договор със спечелилия
участник.
4.Допълва и актуализира раздел ІІ, буква “Б“ - имущество /движимо
и недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде, от Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2014 г., със следния имот:
Дворно място с площ 1780 кв.м., съставляващо УПИ VІ в кв. 61 по
плана на с. Гостиля, обл. Плевен, актувано с акт за частна общинска
собственост № 525/03.09.2001 година.

По т. 7 Предложение за продажба на недвижим имот в с.Брегаре
Вносител: Кмет на Общината
П. Петров:Те са 3 идентични точки, предлагам г-жа Цоновска да
обясни и трите ние ще ги гласуваме по правилник.
П.Цоновска: Както каза г-н Петров 3 идентични точки, три съседни
имота в с.Брегаре. По информация на кмета на с.Брегаре става въпрос за
инвестиционни намерения на подалия заявлението, оценки, пазарни,
всичко е пред Вас за всеки един от имотите.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за продажба на недвижим имот в с.Брегаре , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,
Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин Иванов,
Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 727
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1
и чл. 41, ал.2, изр. второ от ЗОС, чл. 42, ал. 1 от НРПУРОИ и чл. 3, ал. 1, т.
1 от НРУППТПОКОНРОИ и във връзка с проявен интерес от страна на
граждани за закупуване на описания имот, Общински съвет :
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на урегулиран поземлен имот с площ 1120 кв.м.,
съставляващ УПИ ХІ в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван
с акт за частна общинска собственост № 8513/26.08.2014 г. /за поправка на
АОС № 7600/10.09.2012 година/.
2.Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 2180.00 (Две хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС, сума
облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за
данък върху добавената стойност (ЗДДС).
3. Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с тайно
наддаване за продажба на имота и да сключи договор със спечелилия
участник.
4.Допълва и актуализира раздел ІІ, буква “Б“ - имущество /движимо
и недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде, от Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2014 г., със следния имот:
Урегулиран поземлен имот с площ 1120 кв.м., съставляващ УПИ ХІ
в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с акт за частна
общинска собственост № 8513/26.08.2014 г. /за поправка на АОС №
7600/10.09.2012 година/.

По т. 8 Предложение за продажба на недвижим имот в с.Брегаре
Вносител:П.Цоновска –Кмет на община
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за продажба на недвижим имот в с.Брегаре , моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,
Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин Иванов,
Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.

Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 728
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1
и чл. 41, ал.2, изр. второ от ЗОС, чл. 42, ал. 1 от НРПУРОИ и чл. 3, ал. 1, т.
1 от НРУППТПОКОНРОИ и във връзка с проявен интерес от страна на
граждани за закупуване на описания имот, Общински съвет :
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на урегулиран поземлен имот с площ 1150 кв.м.,
съставляващ УПИ Х в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с
акт за частна общинска собственост № 8512/25.08.2014 г. /за поправка на
АОС № 7599/10.09.2012 година/.
2.Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 2240.00 (Две хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС,
сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1 от
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
3. Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с тайно
наддаване за продажба на имота и да сключи договор със спечелилия
участник.
4.Допълва и актуализира раздел ІІ, буква “Б“ - имущество /движимо
и недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде, от Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2014 г., със следния имот:
Урегулиран поземлен имот с площ 1150 кв.м., съставляващ УПИ Х
в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с акт за частна
общинска собственост № 8512/25.08.2014 г. /за поправка на АОС №
7599/10.09.2012 година/.

По т. 9 Предложение за продажба на недвижим имот в с.Брегаре
Вносител: Кмет на Общината
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за продажба на недвижим имот в с.Брегаре, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,

Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,
Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин Иванов,
Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 729
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1
и чл. 41, ал.2, изр. второ от ЗОС, чл. 42, ал. 1 от НРПУРОИ и чл. 3, ал. 1, т.
1 от НРУППТПОКОНРОИ и във връзка с проявен интерес от страна на
граждани за закупуване на описания имот, Общински съвет :
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на урегулиран поземлен имот с площ 1270 кв.м.,
съставляващ УПИ ІХ в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван
с акт за частна общинска собственост № 8511/25.08.2014 г. /за поправка на
АОС № 7598/10.09.2012 година/.
2.Определя пазарна цена за продажба на описания в точка 1 имот,
възлизаща на 2470.00 (Две хиляди четиристотин и седемдесет лева) без
ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т. 1 от
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
3. Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с тайно
наддаване за продажба на имота и да сключи договор със спечелилия
участник.
4.Допълва и актуализира раздел ІІ, буква “Б“ - имущество /движимо
и недвижимо/, което Община Долна Митрополия има намерение да
продаде, от Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2014 г., със следния имот:
Урегулиран поземлен имот с площ 1270 кв.м., съставляващ УПИ ІХ
в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с акт за частна
общинска собственост № 8511/25.08.2014 г. /за поправка на АОС №
7598/10.09.2012 година/.
По т. 10 Предложение за приемане на Проект за разделяне на
поземлен имот – общинска собственост с кад.№ 112001 и начин на трайно

ползване „пасище, мера“ по Картата на възстановената собственост на
с.Горна Митрополия. Вносител: Кмет на Община
П.Цоновска: Става въпрос за допусната явно техническа грешка.
Изправяне на теническа грешка.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за приемане на Проект за разделяне на поземлен имот –
общинска собственост с кад.№ 112001 и начин на трайно ползване
„пасище, мера“ по Картата на възстановената собственост на с.Горна
Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,
Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин Иванов,
Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 730
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 от
ЗОС; чл.45“и“ от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Приема изработеният Проект за изменение на поземлен имот с
кад.№ 112001 с с площ 145.826 дка, начин на трайно ползване „пасище,
мера“ (актуван с АОС № 6803 от 20.04.2011 г.) по Картата на
възстановената собственост на с. Горна Митрополия, собственост на
Община Долна Митрополия;
2. Дава съгласие да се изключи прилежащата територия на обект
„Трафопост“ с обща площ 145,24 кв.м., съгласно изготвената скица-проект
на обекта, от площта на имот с кад. № 112001 по КВС на с. Горна
Митрополия с НТП „Пасище, мера“, собственост на Община Долна
Митрополия.
3. Одобрява изработената скица – проект за делба на имот ПИ
№112001 по КВС на с.Горна Митрополия, в следствие на която са
образувани ПИ № 112014 с площ 145,24 кв.м и ПИ № 112015 с площ
145 559,34 кв.м.;
4. Допуска промяна в начина на трайно ползване на
новообразувания имот ПИ ПИ № 112014 с площ 145,24 кв.м от „пасище,

мера” в „друга селскостопанска територия” и го обявява зя частна
общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на общината да поиска от Общинска служба
„Земеделие“ – гр.Долна Митрополия да отрази промяната в Картата на
възстановената собственост за землището на с. Горна Митрополия
съобразно настоящото решение.
4. След отразяване на промяната в КВС на с. Горна Митрополия за
новообразуваните имоти да се съставят актове за общинска собственост.

По т. 11 Предложение за разрешение за формиране на паралелка с
под 10 ученици в ОУ „Климент Охридски“ с.Крушовене. Вносител: Кмет
на Община
П.Цоновска: Искането е постъпило от Снежана Димитрова
изпълняващ в момента длъжността директор на ОУ „Климент Охридски“
с.Крушовене. Няма как да набавят необходимия брой ученици знаете, че
това е политика на общината от години. Няма какво да добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за разрешение за формиране на паралелка с под 10 ученици
в ОУ „Климент Охридски“ с.Крушовене, моля да гласува:
Гласували 19 съветника:
„ЗА“ - 19
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 731
На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.20 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.11 а, ал. 1 и 2 от Наредба №
7 от 29.12.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на
учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, общински съвет Долна Митрополия:
Разрешава сформиране на маломерна, слята паралелка І-II клас на ОУ
„Климент Охридски“ с. Крушовене с по-малко от 10 ученици.

По т. 12 Предложение за актуализация на общински план за
действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на

ромите ситуация /2013 -2014/ в изпълнение на целите на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020/
на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на Община
П. Петров: Колеги, плана Ви беше изпратен допълнително. Смятам,
че е доста подробен и добре разписан. Сега остава да се търсят финансови
инструменти. Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за
актуализация на общински план за действие за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация /2013 -2014/ в изпълнение на целите на Националната стратегия
на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020/ на община
Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласували 19 съветника:
„ЗА“- 19
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 732
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинския съвет –
Долна Митрополия:
1. Приема Актуализиран план за действие за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
за периода (2014 – 2017) на община Долна Митрополия
Влиза общинския съветник Иво Кочев.
По т. 13 Предложение за актуализиране плана на капиталовите
разходи на община Долна Митрополия за 2014 г.Вносител: Кмет на
Община
П.Цоновска: 3 точки: 1.Изработване на горско – стопански план за
общинските горски територии, знаете че стария вече изтича и сме
задължени да направим нов. 2. Изработване на общ устройствен план на
община Долна Митрополия и 3-то закупуване на GPS за трасиране и
заснемане на общински имоти. Това се налага, защото сегашния е остарял
и дава сериозни отклонения при трасиране на площите.

А.Печеняков: Този GPS ще ни послужи ли за това, което се канехме
да правим за арендаторите, за незаконното очертаване на пасищата ?
П.Цоновска: Да. Непрекъснато работят колегите. Старото устройство
дава големи отклонения, 3-4 м на 2 дка е огромна разлика.
А.Печеняков: Има ли някой да се е признал за „виновен“ ?
П.Цоновска: Да, дори фонд „Земеделие“ сега се занимава с един от
нашите заявители. Предприето е всичко каквото трябва.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи на община
Долна Митрополия за 2014 г.,моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника:
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Иво Кочев,
Ивалин Цолов, Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов,
Петър Антонов, Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска,
Светлин Иванов, Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски,
Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 733
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за
Публичните финанси, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Увеличава плана на капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2014 г.в частта им от собствени бюджетни средства и в
частта „ Други“- Трансфер от МИП , както следва:
Име на обекта съгласно Стойност
плана за капиталови
Дейност
№ разходи на община
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2. Със сумата по т. 1 да бъде намален плана на бюджета в местна
дейност 988“Резерв“, §97-00- Резерв за непредвидени и неотложни разходи
със сумата със сумата 18289лв., местна дейност 469„ Други дейност по
здравеопазването“, § 10-30- Текущ ремонт със сумата 10000лв и държавна
дейност дофинансирана със собствени приходи 122„ Общинска
администрация“ , 01-01- Заплати на перс. по труд. правоотн. със сумата
16024лв. и § 05-51- Осигурителни вноски за ДОО със сумата 3000лв.
3. Плана на капиталовите разходи да бъде актуализиран със сумата от
121253лв., след получаването на трансфера от МИП.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
капиталови разходи на общината.

По т. 14 Предложение за изплащане на допълнително възнаграждение
за постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместник на
с.Гостиля за 2014 г.Вносител: Кмет на Община
П.Цоновска: Съгласно вътрешните правила и Наредбата за заплатите
на служителите в държавната администрация от 2012 г. държавната
администрация и общинската е разделена на няколко щатни. Имаме право
на тримесечие в зависимост от това в коя дейност има икономии на
средства можем да си позволим поради тези икономии еднократно да
платим на кметовете на кметства по равно - 350 лв.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за
изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместник на
с.Гостиля за 2014 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника:
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Иво Кочев,
Ивалин Цолов, Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов,
Петър Антонов, Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска,
Светлин Иванов, Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски,
Юри Ненчев

47313

“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 734
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1 от
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, чл. 28,
ал.3, т. 1 от Вътрешните правила за работна заплата/общинска
администрация/ и във връзка с чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67/14.04.2010г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет гр.
Долна Митрополия:
1. Определя индивидуално допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместник в
размер на 350лв.
По т. 15 Предложение за
изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати на кмета на община Долна
Митрополия за 2014 г. Вносител: Председател на ОбС
П.Петров: Считам, че предвид постигнатите резултати и отчетените
такива е целесъобразно да се определи такова индивидуално
възнаграждение на кмета на Общината.
П.Цоновска: Държа да кажа, че съм против, но колегите ми са прави,
че аз съм изпълняващ кмет и на селището Долна Митрополия не само на
общината.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на кмета на община Долна Митрополия за 2014 г.,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника:
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Иво Кочев,
Ивалин Цолов, Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов,
Петър Антонов, Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска,
Светлин Иванов, Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски,
Юри Ненчев.
“ПРОТИВ” – Няма.

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 735
На основание на чл.21,ал.1,т.5,от ЗМСМА, чл.13,ал.1 от Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата , чл.28, ал.3, т.2 от
Вътрешните правила за работна заплата /общинска администрация/и във
връзка с чл.4, ал.5 от ПМС No67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетните
организации дейности, Общински съвет гр.Долна Митрополия:
1. Определя индивидуално допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на кмета на община Долна Митрополия в размер на
350 лв.
По т. 16 Предложение за предоставяне за ползване на земеделска
земя от ОПФ с площ до 10.000 дка /включително/ за стопанската 2014
година/ 2015 година. Вносител: Кмет на Община
П.Петров: Колеги, това предложение беше внесено в последния
момент. Причината е че земеделците така и така ще ги ползват поне да
имаме правното основание да сключим договор с тях.
П.Цоновска: Всички знаете, че това е стандартно решение, внасяме го
в последния момент понеже вече имаме подадени заявления за такива
площи.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за предоставяне за ползване на земеделска земя от ОПФ с
площ до 10.000 дка /включително/ за стопанската 2014 година/ 2015
година,моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 20 съветника:
“ЗА” – Александър Печеняков, Анатоли Георгиев, Атанаска Василева,
Бранимир Горанов, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Иво Кочев,
Ивалин Цолов, Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов,
Петър Антонов, Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска,
Светлин Иванов, Славко Димитров, Фани Ананиева, Цветан Велчовски,
Юри Ненчев,
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Даниела Александрова отсъства от заседанието.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 736
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с изискванията
на чл. 24а, ал. 7, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
и във връзка с чл. 72, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Долна
Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия :
1.
Утвърждава маломерни имоти от ОПФ с площ до 10.000 дка
(включително), разпределени по землища, съгласно приложените регистри
(Приложение 1), които да се отдават под наем за едногодишно ползване без
търг или конкурс, за стопанската 2014 / 2015 година.
2.
Определя такса за ползване на маломерни имоти от ОПФ в
размери съгласно Тарифата за базисните (начални) наемни цени за отдаване
под наем на общински имоти (приета с Решение №204 от 31.07.2012 на
Общински съвет Долна Митрополия), платими при подписване на договора.
3.
Когато има повече от един кандидат за наемане на един имот по
реда на т.1, да се проведат публични търгове или публично оповестени
конкурси по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на
публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и
разпореждане с общинско имущество.
П.Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание на Общински съвет Долна Митрополия.
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