ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ,
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОТОКОЛ
№ 68
Днес, 04.11.2014 г. от 10.00 часа в салона на Общината се проведе
извънредно заседание на Общински съвет - Долна Митрополия.
На заседанието присъстваха г-жа П. Цоновска – Кмет на Общината
и кметове на кметства от селищата на Общината.
П. Петров: Откривам днешното редовно заседание на Общинския
съвет. Присъстват 14 общински съветника. Имаме необходимия кворум и
можем да започнем работа.
Предварително Ви е раздаден проекта за дневен ред. Постъпила е една
допълнителна точка, която предлагам да е т.4 Предложение за

предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот, публична
общинска собственост.
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 14 съветника: “За” – 14, “Против”– 0, “Въздържали се”
–0
На основание проведеното гласуване ОбС прие следния
ДНЕВЕН

РЕД:

1.Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд –
Плевен за нов петгодишен мандат
Докл.: М.Траянов – Председател на ПК по
местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански
права и борба с корупцията
2. Предложение за избор на 2-ма съдебни заседатели за Районен съд Плевен
Докл.: М.Траянов – Председател на ПК по
местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански
права и борба с корупцията

3. Предложение за актуализиране бюджета на общината и плана на
капиталовите разходи за 2014 г.
Докл.: П. Цоновска – Кмет на Общината

4.Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на
част от имот, публична общинска собственост.
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 14 съветника: “За” – 14, “Против”– 0, “Въздържали се” –
0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 756
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 избор на съдебни заседатели за Окръжен
съд – Плевен за нов петгодишен мандат. Вносител: Мирослав Траянов –
Председател на ПК по местно самоуправление, нормативна уредба,
обществен ред, граждански права и борба с корупцията към общински
съвет
М.Траянов: Уважаеми колеги, госпожо кмет, на 31.10.2014 г.
съгласно решения на общински съвет №739 и №740 се събра ПК по
местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански
права и борба с корупцията към общински съвет, в пълен състав.
Разгледаха се всички молби по реда на постъпването им. След направените
дебати за всеки от кандидатите и след проведеното гласуване комисията
взе решение и класира както следва :
1.Мартина Хариева Далева – с.Божурица
2.Албена Красимирова Йотова – с.Биволаре

И двамата кандидати са с висше образование.
П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд –
Плевен за нов петгодишен мандат, моля да гласува:
Гласували 14 съветника
“ЗА” – 14
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Атанаска Василева, Венцислав Атанасов,
Георги Гинчев, Маргарита Илиевска, Цветан Велчовски отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 757
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.6 от Наредба № 1 от
03.02.2011 г. за съдебните заседатели и писмо с входящ № 288/19.08.2014
г.от Апелативeн съд – Велико Търново, Общински съвет Долна
Митрополия:
Избира за съдебни заседатели в Окръжен съд – гр.Плевен следните
лица :
1.Мартина Хариева Далева – с.Божурица
2.Албена Красимирова Йотова – с.Биволаре

По т. 2 Предложение за избор на 2-ма съдебни заседатели за
Районен съд – Плевен. Вносител: Мирослав Траянов – Председател на ПК
по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред,
граждански права и борба с корупцията към общински съвет
М.Траянов: Постъпили са само 2 молби, предложените кандидати са
пред Вас :
1. Весела Тодорова Василева –с.Комарево
2. Снежинка Иванова Димитрова – гр.Долна Митрополия

Влиза съветника Ивалин Цолов.

П. Петров: Има ли въпроси, становища? Няма. Който е съгласен да
приемем Предложение за избор на 2-ма съдебни заседатели за Районен съд
– Плевен, моля да гласува:
Гласували 14 съветника
“ЗА” – 14
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма
Сашо Димитров не участва в гласуването.
Александър Печеняков, Атанаска Василева, Венцислав Атанасов,
Георги Гинчев, Маргарита Илиевска и Цветан Велчовски отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 758
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.6 от Наредба № 1 от
03.02.2011 г. за съдебните заседатели и писмо с входящ № 330/26.09.2014
г. от Окръжен съд - Плевен, Общински съвет Долна Митрополия:
Избира за съдебни заседатели в Районен съд – гр.Плевен следните
лица :
3. Весела Тодорова Василева –с.Комарево
4. Снежинка Иванова Димитрова – гр.Долна Митрополия

По т. 3 Предложение за актуализиране бюджета на общината и плана
на капиталовите разходи за 2014 г. Вносител: Кмет на общината
П.Цоновска: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински
съветници, колеги. Става въпрос за настъпващия зимен сезон и закупуване
на няколко дъски необходими за кметствата. Проверили сме няколко
оферирания от различни производители на такива гребла.
П.Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за актуализиране бюджета на общината и плана на
капиталовите разходи за 2014 г., моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” –Анатоли Георгиев, Бранимир Горанов, Валентина Велкова,
Ивалин Цолов, Иво Кочев, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър
Антонов, Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин
Иванов, Славко Димитров, Фани Ананиева, Юри Ненчев

“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Атанаска Василева, Венцислав Атанасов, Георги
Гинчев, Маргарита Илиевска и Цветан Велчовски отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 759
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от Закона за
публичните финанси и преизпълнение на плана на собствените приходи на
община Долна Митрополия, Общинския съвет Долна Митрополия :
I. Увеличава плана на приходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 12000 лв, както следва :
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета в местна дейност
на първостепенния разпоредител с бюджет със сумата 12000лв., в т.ч :
- § 27-29 – Други общински такси
4900лв.
- § 41-00 – Приходи от концесии
7100лв.
II.Увеличава плана на разходната част на бюджета на община Долна
Митрополия със сумата 12000 лв., както следва:
1. Увеличава плана на капиталовите разходи в частта финансирана
със собствени бюджетни средства със сумата 12000лв., както следва:
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II. Промяната да бъде отразена в плана за капиталовите разходи на
общината.тков – Директор дирекция ” ФСД

По т. 4 Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление
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Вносител: Кмет на Общината
П.Цоновска: Става въпрос за безвъзмездно управление на част от
имот публична общинска собственост - старото училище, където
насочихме нашия архив. Настоящото предложение е за архивните
документи на Поземлената комисия. Много усилия положихме за
изграждане на този архив като идеята е целия архив от държавни и
общински институции да е събран на едно място, което да отговаря на
необходимите условия от Държавен архив. Няколко пъти помещенията са
проверявани и работим по указанията на Държавен архив - Плевен. Знаете
че помещенията над пощата вече не се ползват от Поземлената комисия и
архива е едно от необходимите условия да работи службата.
П. Петров: Има ли становища? Няма. Който е съгласен да приемем
Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от
имот, публична общинска собственост, моля да гласува:
Гласуваме поименно
Гласували 15 съветника
“ЗА” – Анатоли Георгиев,
Бранимир Горанов, Валентиа Велкова,
Ивалин Цолов, Иво Кочев, Мирослав Траянов, Митко Мотов, Петър
Антонов, Петър Петров, Сашо Димитров, Светла Телефонска, Светлин
Иванов, Славко Димитров, Фани Ананиева, Юри Ненчев
“ПРОТИВ” – Няма.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Няма.
Александър Печеняков, Атанаска Василева, Венцислав Атанасов, Георги
Гинчев, Маргарита Илиевска и Цветан Велчовски отсъстват от
заседанието.
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 760
На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3
и ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 14, ал. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), Общински съвет – Долна Митрополия :
1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление, за
срок от 5 (пет) години, на Общинска служба по Земеделие – Долна
Митрополия, част от недвижим имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение № 4, с площ 18.9 кв.м., находящо се в южната
част на втори етаж от масивна двуетажна нежилищна сграда /със
застроена площ 430 кв.м./, разположена в УПИ ХХ, кв. 33, по плана на гр.

Долна Митрополия, актувана с Акт за публична общинска собственост №
2576/31.05.2006 година .
2.Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия, да сключи с
Директора на Областна Дирекция “Земеделие“ - Плевен, договор за
предоставяне безвъзмездно за управление на Общинска служба по
земеделие – гр. Долна Митрополия, на описания в т. 1 имот.

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

Протоколчик:
/Цветелина Славова - Герашка/

Председател:
/Петър Петров/

