ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ,
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОТОКОЛ
№ 67
Днес, 23.10.2014 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 18 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Постъпили са 4
допълнителни точки, които предлагам да са съответно т.17,18,19 и 20.
17.Предложение за осигуряване временно на средства от общинския
бюджет за финансиране на разходи по проект „Подкрепа за достоен
живот“, Схема BG 051001-5-2-09 „Алтернативи“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз.
18. Предложение за одобряване на
Протокол-споразумение за
съвместно финансиране на СМР на покривната конструкция на
административна сграда, находяща се в УПИ ІV, кв.6 по плана на
с.Комарево
19.Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи на
Община Долна Митрополия за 2014 г.
20. Предложение за разсрочено заплащане на общински недвижим
имот.
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 18 съветника: “За” – 18, “Против”– 0, “Въздържали се”
–0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1. Полагане на клетва от Даниела Георгиева Александрова избрана на
12.10.2014 г. за кмет на кметство Победа.
2. Полагане на клетва от Валентина Йорданова Велкова избрана на
23.10.2011 г. за общински съветник в общински съвет Долна Митрополия,
област Плевен
3.Предложение за избиране на Валентина Йорданова Велкова за член
на Постоянни комисии
Докл.: П.Петров – Председател на Общински съвет
4.Предложение за откриване на процедура по изготвяне предложения
за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен за нов петгодишен мандат
Докл.: П.Петров – Председател на Общински съвет
5. Предложение за откриване процедура за избор на 2-ма съдебни
заседатели за Районен съд - Плевен
Докл.: П.Петров – Председател на Общински съвет
6. Предложение за приемане на информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на Община Долна
Митрополия, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители за трето тримесечие на 2014 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
7. Предложение за приемане на проектобюджета в частта за местни
дейности за 2015 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2016 и 2017
г. на община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
8. Предложение за актуализиране бюджета на общината
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
9. Предложение за
осигуряване на допълнителни средства за
еднократни парични помощи на лица с тежък здравословен и/или социален
статус
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
10. Предложение за промяна предназначение на част от сграда,
находяща се в УПИ IV, кв.3 по плана на с.Подем, област Плевен
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

11. Предложение за обявяване на имоти –публична общинска
собственост в имоти – частна общинска собственост
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
12. Предложение за обявяване на имот –публична общинска
собственост в имот – частна общинска собственост
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
13. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
14.Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция,
обезпечаващ авансово плащане по договор №15/223/00300 от 09.10.2014 г.
по мярка 223 от ПРСР на Проект „Първоначално залесяване на
неземеделски земи на територията на община Долна Митрополия“,
сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
15. Предложение за приемане на определените обезщетения за
общински имоти, засегнати от сервитута на трасето на обект „Преносен
газопровод „Южен поток“ на територията на Република България в
землището на с.Гостиля, община Долна Митрополия
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
16. Предложение за продажба на земеделски земи с НТП „лозе“ по
КВС за землището на гр.Долна Митрополия, област Плевен
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
17.Предложение за осигуряване временно на средства от общинския
бюджет за финансиране на разходи по проект „Подкрепа за достоен
живот“, Схема BG 051001-5-2-09 „Алтернативи“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
18. Предложение за одобряване на
Протокол-споразумение за
съвместно финансиране на СМР на покривната конструкция на

административна сграда, находяща се в УПИ ІV, кв.6 по плана на
с.Комарево
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
19.Предложение за актуализиране плана на капиталовите разходи на
Община Долна Митрополия за 2014 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината
20. Предложение за разсрочено заплащане на общински недвижим
имот.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

По т.1 Даниела Александрова полага клетва като кмет на с.Победа.
По т.2 Валентина Велкова полага клетва като общински съветник.

По т. 3 Предложение за избиране на Валентина Йорданова Велкова за
член на Постоянни комисии
П. Петров: Колеги предложението е пред Вас, тъй като г-жа Велкова
е педагог смятам, че тя идеално ще замести г-жа Александрова в
комисията
по образование, култура, вероизповедание, младежки и
спортни дейности и комисията по социални дейности, здравеопазване,
етнодемографски проблеми. Който е съгласен да приемем Предложение
за избиране на Валентина Йорданова Велкова за член на Постоянни
комисии, моля да гласува:
Гласували 18 съветника
“ЗА”-18
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 737
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.44 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Долна
Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската

администрация за мандат 2011-2015 г. , Общински съвет Долна
Митрополия:
Избира Валентина Йорданова Велкова за :
- член на Постоянна комисия по образование, култура,
вероизповедание, младежки и спортни дейности
- член на Постоянна комисия по социални дейности, здравеопазване,
етнодемографски проблеми
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
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 738
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. 4 Предложение за откриване на процедура по изготвяне
предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен за нов
петгодишен мандат . Вносител:Председател на Общински съвет
П. Петров: Предложението е пред Вас, искам само да направя едно
допълнение и решението ще придобие следния вид:
Обявява събиране на документи и извършване на подбор на 2-ма
кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд –Плевен
1.Възлага на ПК по местно самоуправление, нормативна уредба,
обществен ред, граждански права и борба с корупцията в срок до
30.10.2014 г. да събере кандидатурите за съдебни заседатели, отговарящи
на изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт.

2. Във връзка с разглеждането на постъпилите кандидатури за
съдебни заседатели ПК по местно самоуправление, нормативна уредба,
обществен ред, граждански права и борба с корупцията да проведе
заседание на 31.10.2014 г.
3.Възлага на комисията да изготви предложения с кандидатите за
съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, което да бъде утвърдено в
оперативен порядък от ОбС.
Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за откриване на процедура по изготвяне предложения за
съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен за нов петгодишен мандат ,
моля да гласува:
Тъй като допълнението към следващата точка е аналогично предлагам
да гласуваме последователно за двете.
Гласували 19 съветника
“ЗА” – 19
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 739
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.6 от Наредба № 1 от
03.02.2011 г. за съдебните заседатели във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за
съдебната власт, Общински съвет Долна Митрополия:
Обявява събиране на документи и извършване на подбор на 2-ма
кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд –Плевен.
1.Възлага на ПК по местно самоуправление, нормативна уредба,
обществен ред, граждански права и борба с корупцията в срок до
30.10.2014 г.да събере кандидатурите за съдебни заседатели, отговарящи
на изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт.
2. Във връзка с разглеждането на постъпилите кандидатури за
съдебни заседатели ПК по местно самоуправление, нормативна уредба,
обществен ред, граждански права и борба с корупцията да проведе
заседание на 31.10.2014 г.
3.Възлага на комисията да изготви предложения с кандидатите за
съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, което да бъде утвърдено в
оперативен порядък от ОбС.

По т. 5 Предложение за откриване процедура за избор на 2-ма
съдебни заседатели за Районен съд – Плевен. Вносител:Председател на
Общински съвет
П.Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за откриване процедура за избор на 2-ма съдебни заседатели
за Районен съд – Плевен, моля да гласува:
Гласували 19 съветника
“ЗА” – 19
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 740

На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.6 от Наредба № 1 от
03.02.2011 г. за съдебните заседател, във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за
съдебната власт, Общински съвет Долна Митрополия:
Обявява събиране на документи и извършване на подбор на 2-ма
кандидати за съдебни заседатели за Районен съд –Плевен
1.Възлага на ПК по местно самоуправление, нормативна уредба,
обществен ред, граждански права и борба с корупцията в срок до
30.10.2014 г. да събере кандидатурите за съдебни заседатели, отговарящи
на изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт.
2. Във връзка с разглеждането на постъпилите кандидатури за
съдебни заседатели ПК по местно самоуправление, нормативна уредба,
обществен ред, граждански права и борба с корупцията да проведе
заседание на 31.10.2014 г.
3.Възлага на комисията да изготви предложения с кандидатите за
съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, което да бъде утвърдено в
оперативен порядък от ОбС.

По т. 6 Предложение за приемане на информация за актуализирано
разпределение на плана на разходите по бюджета на Община Долна
Митрополия, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители за трето тримесечие на 2014 г. Вносител: Кмет на Общината
П.Цоновска:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми съветници,
колеги. Подробни справки пред Вас. Няма какво да добавя.

П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за приемане на информация за актуализирано разпределение
на плана на разходите по бюджета на Община Долна Митрополия,
включително по бюджетите на второстепенните разпоредители за трето
тримесечие на 2014 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” – Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 741
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 бюджетната 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 с бюджет за трето
тримесечие на 2014г., съгласно Приложения №,№,№1,2,3.

По т. 7 Предложение за приемане на проектобюджета в частта за
местни дейности за 2015 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2016
и 2017 г. на община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на общината
П.Цоновска: Отново касае бюджета, знаете че по това време на
годината приемаме бюджетните прогнози. Подробни справки.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за приемане на проектобюджета в частта за местни дейности
за 2015 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2016 и 2017 г. на
община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно

Гласували 19 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 742
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за
публичните финанси, чл.27, ал.2 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долна
Митрополия и във връзка с писмо на Министерство на финансите БЮ № 5/
02.09.2014г., Общински съвет Долна Митрополия :
I. Приема Проектобюджета за 2015г. и актуализираните бюджетни
прогнози за 2016 и 2017г на община Долна Митрополия.
Приложение: Макет за актуализирана бюджетна прогноза за периода
2015-2017г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности.

По т. 8
Предложение за актуализиране бюджета на общината
Вносител: Кмет на Общината
П.Цоновска: 3000 лв. постъпили по сметката на общината от г-н
Кралев за двата клуба по хокей на трева в Тръстеник и Байкал за участие в
Албена.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за актуализиране бюджета на общината, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 743
На основание чл. 124, ал.2, от Закона за публичните финанси и във
връзка с постъпили дарения по банковата сметка на община Долна
Митрополия, предлагам на 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 първостепенния
разпоредител с бюджет със сумата 3000лв., както следва:
-местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §45-00 –
Субсидии за организации с нестопанска цел със сумата 3000 лв. – средства
за участие на хокеен клуб „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник и хокеен клуб
„Крушовене- Байкал“ в турнир по хокей на трева в комплекс „Албена“ гр.
Варна.

По т. 9 Предложение за осигуряване на допълнителни средства
за еднократни парични помощи на лица с тежък здравословен и/или
социален статус. Вносител: Кмет на Общината
П.Цоновска: Тази година всички средства са дадени на хора с тежко
здравословно състояние. Тези 1000 лв., които гласуваме са крайно
недостатъчни, но ще помогнем на хора в много тежко състояние.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за осигуряване на допълнителни средства за еднократни
парични помощи на лица с тежък здравословен и/или социален статус,
моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 744
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124,
ал.2 от Закона за Публичните финанси и доклад от Десислава МановаНачалник отдел „Хуманитарни дейности“, Общински съвет Долна
Митрополия :
I. Увеличава плана на еднократните парични помощи на лица с
тежък здравословен и/или социален статус със сумата 1000 лв.

По т. 10 Предложение за промяна предназначение на част от сграда,
находяща се в УПИ IV, кв.3 по плана на с.Подем, област Плевен
Вносител:П.Цоновска –Кмет на община
П.Цоновска: Достатъчно подробно е предложението, знаете колко
пъти обявяваме въпросната аптека за продажба, няма как да стане. Подобре да я преобразуваме и нещо, което се руши да бъде предложено на
търг за други цели.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за промяна предназначение на част от сграда, находяща се в
УПИ IV, кв.3 по плана на с.Подем, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 745
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Долна
Митрополия:
1.Дава съгласие да се промени предназначението на самостоятелно
обособен обект, представляващ АПТЕКА със застроена площ 100 кв.м.,
находяща се в североизточната част на масивна комбинирана сграда
/жилищен блок с търговски помещения/, находяща се в УПИ IV, кв.3 по
плана на с.Подем, област Плевен.
2.За имота да се състави акт за частна общинска собственост помещение със застроена площ 100 кв.м., разположено в североизточната
част на масивна комбинирана сграда /жилищен блок с търговски
помещения/, находяща се в УПИ IV, кв.3 по плана на с.Подем, област
Плевен.

По т. 11 Предложение за обявяване на имоти –публична общинска
собственост в имоти – частна общинска собственост. Вносител: Кмет на
Общината
П. Петров: Двете точки са идентични, затова предлагам г-жа
Цоновска да обясни и за двете, а след това ще ги гласуваме.
П.Цоновска:Поредните предложения за ВЕЦ-овете, които ще бъдат
изградени на р.Искър.Те попадат в няколко землища. Имаше предложения
тъй като полските пътища вървят под дигата и ще бъдат заливаеми, затова
искаме да променим предназначението им, за да можем да ги продадем на
въпросните фирми, които имат интерес.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за обявяване на имоти –публична общинска собственост в
имоти – частна общинска собственост, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.

На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 746
На основание чл.21 ал.1 т.8 Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл.6 ал.1 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ и чл.5 ал.2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ ,
Общински съвет – Долна Митрополия:
Обявява за частна общинска собственост поземлени имоти,
попадащи в зоната „дига-бряг“ на р.Искър, както следва:
1. ПИ № 000211, с площ 1.677 дка, начин на трайно ползване „полски
път“ по КВС на с.Ореховица, област Плевен, попадащ в обхвата на обект:
МВЕЦ „Ореховица-1“ /под площадката на централата/, съгласно
Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/,
за
изграждането на обекта.
2. ПИ № 000217, с площ 2.239 дка, начин на трайно ползване „полски
път“ по КВС на с.Ореховица, област Плевен, попадащ в обхвата на обект:
МВЕЦ „Ореховица-1“ /в заливната тераса на р.Искър/, съгласно
Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ, за залятата
площ на обекта.

По т. 12 Предложение за обявяване на имот –публична общинска
собственост в имот – частна общинска собственост. Вносител: Кмет на
Община
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за обявяване на имот –публична общинска собственост в
имот – частна общинска собственост, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 747
На основание чл.21 ал.1 т.8 Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл.6 ал.1 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ и чл.5 ал.2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет – Долна Митрополия:
Обявява за частна общинска собственост ПИ № 000062, с площ 0.815
дка, начин на трайно ползване „полски път“ по КВС на с.Ореховица,
област Плевен, попадащ в обхвата на обект: МВЕЦ „Ореховица-2“ /в
зоната на „дига-бряг“ на р.Искър/, съгласно Подробен устройствен план –
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Парцеларен план /ПУП-ПП/ за залятата
площ на обекта.

По т. 13 Предложение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост. Вносител: Кмет на Община
П.Цоновска: Изтича договора на д-р Желева на 17.11.2014 г. Това е
документ за подновяване на договора. Знаете какъв е реда.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 748

На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 8 от от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 14, ал. 7 от

Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.15, ал.1 и ал. 3 от Наредба за
реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ и чл. 3, ал. 1, т.1 от Наредба за реда и условията за
провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество
/НРУППТПОКОНРОИ/, Общински съвет-Долна Митрополия :
1. Дава съгласие да бъде отдадена под наем, за срок от 5 /пет/
години, чрез публично оповестен конкурс, част от имот - публична
общинска собственост , представляваща: лекарски кабинет с площ 15.80
кв.м., чакалня с площ 9.48 кв.м, ½ манипулационна с площ 6.56 кв.м., ½
битова стая с площ 7.12 кв.м., ⅓ коридор с площ 1.75 кв.м., ¼ санитарен
възел с площ 1.34 кв.м. и ½ сервизно помещение с площ 5.60 кв.м.,
находящо се в масивна двуетажна сграда с площ 264 кв.м. – Поликлиника
по плана на гр.Тръстеник (УПИ IX-751, кв. 52), съгласно АОС №
8561/15.10.2014 година.
2.Определя месечна наемна цена за описания в т. 1 имот – 25,38
лв.(двадесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), без ДДС,
изчислена на база Тарифа на базистните (начални) наемни цени за отдаване
под наем на общински имоти и чл. 102, ал. 4 от Закон за лечебните
заведения (ЗЛЗ).
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за отдаване
под наем -публично оповестен конкурс, да издаде заповед и да сключи
договор със спечелилия участник, като определя следното условие за
участие в конкурса:
Помещенията да се използват за осъществяване на здравна
дейност – оказване на първична извънболнична медицинска помощ.

По т. 14 Предложение за издаване на запис на заповед от община
Долна Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция,
обезпечаващ авансово плащане по договор №15/223/00300 от 09.10.2014 г.
по мярка 223 от ПРСР на Проект „Първоначално залесяване на
неземеделски земи на територията на община Долна Митрополия“,
сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция. Вносител: Кмет на Община
П.Цоновска: Знаете,че взехме решение за кандидатстване по тази
мярка 223 към ДФ „Земеделие“. Миналата седмица подписах договора.
Проекта е одобрен и авансовото плащане трябва да бъде обезпечено, такъв
е реда във фонда.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за издаване на запис на заповед от община Долна
Митрополия в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция,
обезпечаващ авансово плащане по договор №15/223/00300 от 09.10.2014 г.

по мярка 223 от ПРСР на Проект „Първоначално залесяване на
неземеделски земи на територията на община Долна Митрополия“,
сключен между община Долна Митрополия и ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 749

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24; чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Договор за
отпускане на финансова помощ № 15/223/00300 от 09.10.2014 г. по мярка
223 от ПРСР за Проект "Първоначално залесяване на неземеделски земи на
територията на Община Долна Митрополия“, сключен между Община
Долна Митрополия и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище
и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ BG121100421, представляван от изпълнителния директор д-р
Лозана Василева, 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” – Разплащателна агенция в
размер на 130 640.40 лв. (сто и тридесет хиляди шестотин и четиридесет
лв. и 40 ст.) и в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за
изпълнение на проекта за обезпечаване на 110 % от заявения размер на
авансово плащане – 118 764.00 лв. (сто и осемнадесет хиляди седемстоти
шестдесет и четири лв.) по Договор за отпускане на финансова помощ №
15/223/00300 от 09.10.2014 г. по мярка 223 от ПРСР за Проект
"Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на
Община Долна Митрополия“, сключен между Община Долна Митрополия
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор

№ 15/223/00300 от 09.10.2014 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

По т. 15 Предложение за приемане на определените обезщетения за
общински имоти, засегнати от сервитута на трасето на обект „Преносен
газопровод „Южен поток“ на територията на Република България в
землището на с.Гостиля, община Долна Митрополия. Вносител: Кмет на
Община
П.Цоновска: Предложението го внасям, защото такъв е реда. Вчера
на комисиите казах моето мнение, смятам че зная добре стойността на
различните имоти в общината. Искам да чуя и вашето мнение.
Славко Димитров: Разгледахме предложените цени вчера на
комисията и смятаме, че са прекалено ниски. Затова не ги приемаме.
Предлагам да задължим кмета на общината да направи възражение към
проектната компания и да се назначи лицензиран оценител за определяне
на справедлива цена.
П. Петров: Колеги, първо гласуваме предложението на г-н
Димитров по следния начин:
1.Не приема определените обезщетения за имотите – общинска
собственост, засегнати от сервитута на трасето, на обект „Преносен
газопровод „Южен поток“ в землището на с.Гостиля, община Долна
Митрополия, приети от Комисия по чл.210 ал.1 от Закона за устройство на
територията и описани в приложения регистър, съгласно Приложение 1
/неразделна част от настоящото решение/.
2.Възлага на кмета на Общината да изготви възражение срещу така
направените оценки
П. Петров: Който е съгласен с предложението във вида предложен от
г-н Славко Димитров нека да гласува.
Гласували 19 съветника:
“ЗА” -18
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за приемане на определените обезщетения за общински
имоти, засегнати от сервитута на трасето на обект „Преносен газопровод
„Южен поток“ на територията на Република България в землището на
с.Гостиля, община Долна Митрополия, моля да гласува:
Гласуваме поименно

Гласували 19 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
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” – Маргарита Илиевска
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 750
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет – Долна Митрополия :
1.Не приема определените обезщетения за имотите – общинска
собственост, засегнати от сервитута на трасето, на обект „Преносен
газопровод „Южен поток“ в землището на с.Гостиля, община Долна
Митрополия, приети от Комисия по чл.210 ал.1 от Закона за устройство на
територията и описани в приложения регистър, съгласно Приложение 1
/неразделна част от настоящото решение/.
2.Възлага на кмета на Общината да изготви възражение срещу така
направените оценки.
По т. 16 Предложение за продажба на земеделски земи с НТП „лозе“
по КВС за землището на гр.Долна Митрополия, област Плевен. Вносител:
Кмет на Община
П.Цоновска: Маломерни разпокъсани имоти. Лозето не съществува
отдавна. Всички земи наоколо са собственост на Тодор Бъчваров и е
абсолютно невъзможно да се отдават под наем на когото и да е . Моля
сравнете оценката на тези маломерни площи с оценките предложени от
Южен поток.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за продажба на земеделски земи с НТП „лозе“ по КВС за
землището на гр.Долна Митрополия, област Плевен, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника:
“ЗА” – Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, Венцислав Атанасов, Георги Гинчев, Ивалин Цолов,
Маргарита Илиевска, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър Антонов,

Светла Телефонска, Светлин Иванов, Славко Димитров, Фани Ананиева,
Цветан Велчовски, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Сашо Димитров, Петър Петров
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 751

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 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 Наредбата 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 на земеделски земи от
ОПФ, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване, представляващи поземлени имоти, както следва:

ПИ № 087005 (нула, осем, седем, нула, нула, пет) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.424дка (нула декара и четиристотин двадесет и четири кв.м),
НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти №№
000473; 087006; 000368 и 087004 съгласно скица № К10330/19.09.2014 год.,
частна общинска собственост съгласно АОС №6369/26.05.2010 година –
пазарна цена 340,00 лв. (триста и четиридесет лева и нула стотинки);

ПИ № 087006 (нула, осем, седем, нула, нула, шест) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.675дка (нула декара и шестстотин седемдесет и пет
кв.м), НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота –
имоти №№000473; 087007; 000368 и 087005 съгласно скица
№К10331/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6368/26.05.2010 година – пазарна цена 540,00 лв. (петстотин и
четиридесет лева и нула стотинки);

ПИ № 087009 (нула, осем, седем, нула, нула, девет) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.647дка (нула декара и шестстотин четиридесет и седем
кв.м), НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота –
имоти №№000473; 087010; 000368 и 087008 съгласно скица

№К10332/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6366/26.05.2010 година – пазарна цена 520,00 лв. (петстотин и двадесет
лева и нула стотинки);

ПИ № 087010 (нула, осем, седем, нула, едно, нула) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.558дка (нула декара и петстотин петдесет и осем кв.м), НТП
„лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000473; 087011; 000368 и 087009 съгласно скица №К10333/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6367/26.05.2010 година –
пазарна цена 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева и нула стотинки);

ПИ № 087011 (нула, осем, седем, нула, едно, едно) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 1.357дка (един декар и триста петдесет и седем кв.м), НТП „лозе“ ,
м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти №№000473;
087012; 000368 и 087010 съгласно скица №К10334/19.09.2014 год., частна
общинска собственост съгласно АОС №6365/26.05.2010 година – пазарна
цена 1090,00 лв. (хиляда и деветдесет лева и нула стотинки);

ПИ № 087014 (нула, осем, седем, нула, едно, четири) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 1.227дка (един декар и двеста двадесет и седем кв.м), НТП
„лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000473; 087015; 000368 и 087013 съгласно скица №К10335/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6364/26.05.2010 година –
пазарна цена 985,00 лв. (деветстотин осемдесет и пет лева и нула
стотинки);

ПИ № 087015 (нула, осем, седем, нула, едно, пет) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.615дка (нула декара и шестстотин и петнадесет кв.м), НТП
„лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000473; 087016; 000368 и 087014 съгласно скица №К10336/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6363/26.05.2010 година –
пазарна цена 495,00 лв. (четиристотин деветдесет и пет лева и нула
стотинки);

ПИ № 087016 (нула, осем, седем, нула, едно, шест) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.603дка (нула декара и шестстотин и три кв.м), НТП
„лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000473; 087017; 000368 и 087015 съгласно скица №К10337/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6362/26.05.2010 година –
пазарна цена 485,00 лв. (четиристотин осемдесет и пет лева и нула
стотинки);

ПИ № 087017 (нула, осем, седем, нула, едно, седем) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.708дка (нула декара и седемстотин и осем кв.м), НТП

„лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000473; 087018; 000368 и 087016 съгласно скица №К10338/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6397/28.05.2010 година –
пазарна цена 570,00 лв. (петстотин и седемдесет лева и нула стотинки);

ПИ № 087018 (нула, осем, седем, нула, едно, осем) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.679дка (нула декара и шестстотин седемдесет и девет кв.м),
НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000473; 087019; 000368 и 087017 съгласно скица №К10339/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6398/28.05.2010 година –
пазарна цена 545,00 лв. (петстотин четиридесет и пет лева и нула
стотинки);

ПИ № 087030 (нула, осем, седем, нула, три, нула) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.763дка (нула декара и седемстотин шестдесет и три кв.м), НТП
„лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000368; 087029; 000473 и 087031 съгласно скица №К10340/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6359/26.05.2010 година –
пазарна цена 610,00 лв. (шестстотин и десет лева и нула стотинки);

ПИ № 087031 (нула, осем, седем, нула, три, едно) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.548дка (нула декара и петстотин четиридесет и осем кв.м), НТП
„лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000368; 087030; 000473и 087032 съгласно скица №К10341/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6358/26.05.2010 година –
пазарна цена 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева и нула
стотинки);

ПИ № 087032 (нула, осем, седем, нула, три, две) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.570дка (нула декара и петстотин и седемдесет кв.м), НТП „лозе“
, м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти №№000368;
087031; 000473и 087033 съгласно скица №К10342/19.09.2014 год., частна
общинска собственост съгласно АОС №6357/26.05.2010 година – пазарна
цена 455,00 лв. (четиристотин петдесет и пет лева и нула стотинки);

ПИ № 087037 (нула, осем, седем, нула, три, седем) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.615дка (нула декара и шестстотин и петнадесет кв.м), НТП
„лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000368; 087036; 000473 и 087038 съгласно скица №К10343/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6356/26.05.2010 година –
пазарна цена 490,00 лв. (четиристотин и деветдесет лева и нула
стотинки);

ПИ № 087044 (нула, осем, седем, нула, четири, четири) по
Картата на възстановената собственост за землището на гр.Долна

Митрополия, целият с площ от 0.552дка (нула декара и петстотин петдесет
и два кв.м), НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота –
имоти №№000473; 087045; 000368 и 087043 съгласно скица
№К10344/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6355/26.05.2010 година – пазарна цена 440,00 лв. (четиристотин и
четиридесет лева и нула стотинки);

ПИ № 087045 (нула, осем, седем, нула, четири, пет) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.556дка (нула декара и петстотин петдесет и шест
кв.м), НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота –
имоти №№000473; 087046; 000368 и 087044 съгласно скица
№К10345/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6354/26.05.2010 година – пазарна цена 445,00 лв. (четиристотин
четиридесет и пет лева и нула стотинки);

ПИ № 087046 (нула, осем, седем, нула, четири, шест) по
Картата на възстановената собственост за землището на гр.Долна
Митрополия, целият с площ от 1.117дка (един декар и сто и седемнадесет
кв.м), НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота –
имоти №№000368; 087045; 000473 и 087047 съгласно скица
№К10346/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6353/26.05.2010 година – пазарна цена 895,00 лв. (осемстотин
деветдесет и пет лева и нула стотинки);

ПИ № 087055 (нула, осем, седем, нула, пет, пет) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.679дка (нула декара и четиристотин двадесет и четири кв.м),
НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000368; 087054; 000475 и 087056 съгласно скица №К10347/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6352/26.05.2010 година –
пазарна цена 545,00 лв. (петстотин четиридесет и пет лева и нула
стотинки);

ПИ № 087057 (нула, осем, седем, нула, пет, седем) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 1.325дка (един декар и триста двадесет и пет кв.м), НТП „лозе“ ,
м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти №№000368;
087056; 000475 и 087058 съгласно скица №К1034819.09.2014 год., частна
общинска собственост съгласно АОС №6351/26.05.2010 година – пазарна
цена 1060,00 лв. (хиляда и шестдесет лева и нула стотинки);

ПИ № 087064 (нула, осем, седем, нула, шест, четири) по
Картата на възстановената собственост за землището на гр.Долна
Митрополия, целият с площ от 0.602дка (нула декара и шестстотин и два
кв.м), НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота –
имоти №№000475; 087066; 087065 и 087063 съгласно скица
№К10349/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС

№6350/26.05.2010 година – пазарна цена 480,00 лв. (четиристотин и
осемдесет лева и нула стотинки);

ПИ № 087066 (нула, осем, седем, нула, иест, шест) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.620дка (нула декара и шестстотин и двадесет кв.м),
НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000475; 087068; 087067; 087065 и 087064 съгласно скица
№К10350/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6349/26.05.2010 година – пазарна цена 495,00 лв. (четиристотин
деветдесет и пет лева и нула стотинки);

ПИ № 087067 (нула, осем, седем, нула, шест, седем) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.597дка (нула декара и петстотин деветдесет и седем
кв.м), НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота –
имоти №№087068; 000368; 087065 и 087066 съгласно скица
№К10351/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6348/26.05.2010 година – пазарна цена 475,00 лв. (четиристотин
седемдесет и пет лева и нула стотинки);

ПИ № 087126 (нула, осем, седем, едно, две, шест) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.639дка (нула декара и шестстотин тридесет и девет кв.м), НТП
„лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота – имоти
№№000475; 087127; 000368 и 087125 съгласно скица №К10352/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6347/26.05.2010 година –
пазарна цена 515,00 лв. (петстотин и петнадесет лева и нула стотинки);

ПИ № 087139 (нула, осем, седем, едно, три, девет) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.649дка (нула декара и шестстотин четиридесет и девет
кв.м), НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота –
имоти №№000475; 087140; 000377 и 087138 съгласно скица
№К10353/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6346/26.05.2010 година – пазарна цена 520,00 лв. (петстотин и двадесет
лева и нула стотинки);

ПИ № 087142 (нула, осем, седем, едно, четири, две) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.635дка (нула декара и шестстотин тридесет и пет
кв.м), НТП „лозе“ , м.“Равнище“, ІV категория, при граници на имота –
имоти №№000475; 087143; 000377 и 087141 съгласно скица
№К10354/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6345/21.05.2010 година – пазарна цена 510,00 лв. (петстотин и десет
лева и нула стотинки);

ПИ № 093007 (нула, девет, три, нула, нула, седем) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.510дка (нула декара и петстотин и десет кв.м), НТП „лозе“ ,

м.“Равнище“, V категория, при граници на имота – имоти №№093003;
093008; 000370 и 093006 съгласно скица №К10355/19.09.2014 год., частна
общинска собственост съгласно АОС №6342/21.05.2010 година – пазарна
цена 385,00 лв. (триста осемдесет и пет лева и нула стотинки);

ПИ № 093009 (нула, девет, три, нула, нула, девет) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 1.313дка (един декар и триста и тринадесет кв.м), НТП „лозе“ ,
м.“Плитки дол“, V категория, при граници на имота – имоти №№000373;
093010; 000370; 093008; 093003 и 093002
съгласно скица
№К10356/19.09.2014 год., частна общинска собственост съгласно АОС
№6341/21.05.2010 година – пазарна цена 990,00 лв. (деветстотин и
деветдесет лева и нула стотинки);

ПИ № 096050 (нула, девет, шест, нула, пет, нула) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 0.424дка (нула декара и четиристотин двадесет и четири кв.м),
НТП „лозе“ , м.“Плитки дол“, V категория, при граници на имота – имоти
№№000373; 096051; 000376 и 096049 съгласно скица №К10358/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6335/17.05.2010 година –
пазарна цена 835,00 лв. (осемстотин тридесет и пет лева и нула
стотинки);

ПИ № 096051 (нула,девет, шест, нула, пет, едно) по Картата на
възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия, целият с
площ от 1.202дка (един декар двеста и два кв.м), НТП „лозе“ , м.“Плитки
дол“, V категория, при граници на имота – имоти №№000373; 096052; 000376
и 096050 съгласно скица №К10359/19.09.2014 год., частна общинска
собственост съгласно АОС №6334/17.05.2010 година – пазарна цена 905,00
лв. (деветстотин и пет лева и нула стотинки);

ПИ № 096056 (нула, девет, шест, нула, пет, шест) по Картата
на възстановената собственост за землището на гр.Долна Митрополия,
целият с площ от 0.765дка (нула декара и седемстотин шестдесет и пет
кв.м), НТП „лозе“ , м.“Плитки дол“, V категория, при граници на имота –
имоти №№000373; 000376; и 096055 съгласно скица №К10360/19.09.2014
год., частна общинска собственост съгласно АОС №6333/17.05.2010 година –
пазарна цена 575,00 лв. (петстотин седемдесет и пет лева и нула
стотинки).
2. Определя пазарните цени за продажба на посочените в точка 1
поземлени имоти –необлагаеми на основание чл.45, ал. 1 от ЗДДС.
3. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата и сключи
договор със спечелилия търга участник.
4. Допълва и актуализира Раздел ІІ, 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 2014 г., със следните недвижими поземлени имоти с
кадастрални номера, както следва: №№087005, 087006, 087009, 087010,

087011, 087014, 087015, 087016, 087017, 087018, 087030, 087031, 087032,
087037, 087044, 087045, 087046, 087055, 087057, 087064, 0870669, 087067,
087126, 087139, 087142, 093007, 093009, 096050, 096051 и 096056 находящи
се в землището на гр.Долна Митрополия.

По т. 17 Предложение за осигуряване временно на средства от
общинския бюджет за финансиране на разходи по проект „Подкрепа за
достоен живот“, Схема BG 051001-5-2-09 „Алтернативи“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз. Вносител: Кмет на
Общината
П.Цоновска: Схемата е по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Много хора бяха защитени чрез нея, но за съжаление схемата приключва.
Става въпрос за финални плащания и не можем да изискваме средства по
този начин. Трябва да ги платим, за което ни трябва този временен заем,
след което да ни бъдат окончателно изплатени всички средства по проекта.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за осигуряване временно на средства от общинския бюджет
за финансиране на разходи по проект „Подкрепа за достоен живот“, Схема
BG 051001-5-2-09 „Алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника:
“ЗА” – Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 752
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 126 от Закона за
публичните финанси и чл. 57, ал. 4 от Наредба за условията и реда за
съставяне на три годишна бюджетната прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Долна
Митрополия, Общински съвет Долна Митрополия:
1. Дава съгласие община Долна Митрополия да използва временно
средства от общинския бюджет за финансиране на разходи за изплащане
на възнаграждения и осигуровки на личните асистенти и възнаграждението
на екипа на проекта за месеците ноември и декември 2014 г. в размер на
62 000 лв. по проект „Подкрепа за достоен живот“, Схема BG 051001-5-209 „Алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз
2. Средствата по т. 1 да бъдат предоставени като Временен безлихвен
заем от бюджетната на извънбюджетната сметка за средствата от
Европейския съюз (СЕС) на община Долна Митрополия, със срок на
погасяване след приключване на процедурата по верификация на
разходите по проекта и получаване на съответните преводи по
окончателното плащане, но не по-рано от 28.02.2015 г.

По т. 18 Предложение за одобряване на Протокол-споразумение за
съвместно финансиране на СМР на покривната конструкция на
административна сграда, находяща се в УПИ ІV, кв.6 по плана на
с.Комарево. Вносител: Кмет на Община
П.Цоновска: Няколко собственици, това е протокола. Няма какво да
добавя.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за одобряване на Протокол-споразумение за съвместно
финансиране на СМР на покривната конструкция на административна
сграда, находяща се в УПИ ІV, кв.6 по плана на с.Комарево, моля да
гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника:
“ЗА” – Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 753

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински
съвет Долна Митрополия:
1. Одобрява подписания
от всички собственици Протоколспоразумение за извършване на СМР на покривната конструкция като
обща част на административна сграда, находяща се в УПИ ІV, кв.6 по
плана на с.Комарево и в която е разположено Кметство – с.Комарево;
2. Одобрява дяловото участие на община Долна Митрополия в
размер на 7 074,27 лв. в общата стойност на строително монтажните
работи, съответстващо на процентното й участие в разгънатата застроена
площ на обекта.
3. Дава съгласие определената в т.2 от настоящото решение сума да
бъде преведена на упълномощения да извърши ремонта съсобственик „Агротрейд Комерс“ ООД след представяне на отчет за изразходваните
средства при извършване на ремонтните дейности, а именно: Констативен
протокол /Акт обр. 19/ и подробна количествена сметка за изпълнените
СМР.

По т. 19 Предложение за актуализиране плана на капиталовите
разходи на Община Долна Митрополия за 2014 г. Вносител: Кмет на
Община
П.Цоновска: Колкото и средствата в една община да са ограничени,
сме длъжни да имаме предпроектни проучвания и проектна готовност.
Това предложение касае двете спортни бази в Тръстеник и Долна
Митрополия.Те ще вървят паралелно, залагаме 38 000 лв. е реалната за
изготвяне на проект, но изплащаме не повече от 10 % т.е 3800 лв.
Стартиране на следващото плащане ще е след приемане и одобряване на
проекта, и подписване на договор във фонд „Земеделие“.
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 19 съветника:

“ЗА” – Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 754

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.124, ал.2 от
Закона за Публичните финанси, Общинския съвет Долна Митрополия :
1. Дава съгласие да бъде възложено изготвяне на инвестиционни
проекти във фаза „работен проект“ за обект: «Доизграждане и
реконструкция на спортни комплекси в гр.Долна Митрополия и гр.
Тръстеник, община Долна Митрополия ».
2. Увеличава плана за капиталовите разходи на община Долна
Митрополия за 2014г. със сумата от 38 000 лв., като създава обект:
Изготвяне на Работен проект за обект «Доизграждане и реконструкция на
спортни комплекси в гр.Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна
Митрополия »
3. Увеличението по т.2 да бъде за сметка на увеличението на плана на
собствените приходи в частта и „Неданъчни приходи“, §24-04- Нетни
приходи от продажби на услуги, стоки и продукция със сумата 38000лв.средства от очаквани постъпления над планираните в първоначалния
бюджет на общината за 2014г. от продажба на стояща дървесина на
корен.
Настоящите промени да се отразят в поименния списък за
капиталови разходи на общината.

По т. 20 Предложение за разсрочено заплащане на общински
недвижим имот. Вносител: Кмет на Община
П.Цоновска: Това е последната стая, която е собственост на
общината. Има заявление от кандидата за купувач.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за разсрочено заплащане на общински недвижим имот,
моля да гласува:

Гласуваме поименно
Гласували 19 съветника:
“ЗА” – Анатоли Георгиев, Атанаска Василева, Бранимир Горанов,
Валентина Велкова, 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.
Александър Печеняков и Иво Кочев отсъства от заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 755

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Долна
Митрополия :
1. Дава съгласие, Александра Гергинова Йорданова, с ЕГН
9312233990, с постоянен адрес – Област Плевен, Община Долна
Митрополия, с. Ореховица, ул. „Патриарх Евтимий“
№ 18, да
заплати разсрочено за общински жилищен имот с площ 26.10 кв.м.,
състоящ се от едно жилищно помещение и коридор, находящ се в
северозападната част на масивна едноетажна жилищна сграда, цялата с
площ 100 кв.м., с административен адрес-гр.Долна Митрополия, Област
Плевен, ул. “Съединение“ № 51 /УПИ VІ-241в кв.27/, със съответният
процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж,
актуван с АОС № 7669/16.10.2012 годинаж, сумата от 1153.90 лв. (Хиляда
сто петдесет и три лева и деветдесет стотинки), включваща продажната
цена на имота, както и полагащите се данъци и режийни разноски, по
следния начин:
Първоначална вноска в размер на 153.90 лв. (Сто петдесет и три
лева и деветдесет стотинки);
Пет равни месечни вноски, всяка в размер на 200.00 лв. (Двеста
лева).
2. Дава съгласие, сумата от 350.00 лв. (Триста и петдесет лева),
представляващи разходи за изготвяне на пазарна оценка, да останат за
сметка на Община Долна Митрополия.
3. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да сключи
предварителен договор по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД), с Александра Гергинова Йорданова, при горепосочените условия.

4. Окончателният договор за прехвърляне на собствеността да се
сключи след изпълнение на задълженията, залегнали в предварителния
договор.

П.Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание на Общински съвет Долна Митрополия.

Протоколчик:
/Цветелина Славова - Герашка/

Председател:
/Петър Петров/

