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С мнозинство на мартенска-
та сесия Общинският съвет в 
Плевен одобри предложението 
за разкриване на ново училище 
в града. Решението беше взето 
след близо едночасов дебат, 
след който 37 съветници бяха 
„За” и само 1 се въздържа. По 
време на дебата председателят 
на местния парламент Мартин 
Митев покани в залата да при-
състват и родителите на деца-
та, обучаващи се в Профили-
раната гимназия с преподаване 
на чужди езици (ПГПЧЕ), кои-
то от рано се събраха през зала 
„Гена Димитрова”, за да при-
състват на дебатите. Точката 
за откриване на новото учеб-
но заведение в Плевен бе под 
номер 4 в дневния ред на съ-
ветниците. Съгласно влезлия в 
сила Закон за предучилищно-
то и училищното образование 
(ЗПУО) трябва да се предпри-

емат действия Профилирана-
та гимназия с преподаване на 
чужди езици да бъде приведена 
в съответствие с изискванията 
на чл. 38 от Закона, обясни по 
време на обсъждането кметът 
Георг Спартански. В него се 
посочва, че според степента на 
образование в Профилираната 
гимназия трябва да се обучават 
само ученици от 8 до 12 клас. 
Паралелките от 1 до 7 клас на 
ПГПЧЕ трябва да се обособят 
в отделно училище, което и на-
лага откриването на ново. 

По предложение на насто-
ящото училищно ръководство 
и Училищно настоятелство, но-
вото учебно заведение ще носи 
името Валери Петров. Мотиви-
те на директора на Гимназията 
- Юрий Тодоров бяха обоснова-
ни с това, че поетът се изучава 
в учебниците от 1 до 7 клас и е 
един от най-известните ни съ-

временни автори, преводач на 
Шекспир и Гьоте. Превеждал от 
английски, немски, руски, ис-
пански и италиански език. 

С акта на ОбС, който фор-
мално бе внесен от Емил Рай-
ков от коалицията „БСП и ПК 
„Тракия”, новото ОУ „Валери 
Петров” ще е първото в страна-
та, кръстено с това име. 

Официалният администра-
тивен адрес на училището ще 
бъде ул. ”Александър Стам-
болийски” №22, където сега е 
сградата на ПГПЧЕ. Учебни-
те занятия на децата обаче ще 
продължат в базите, в които 
се провеждат и в момента - 
за учениците от 1 до 5 клас в 
сградата на ОУ „Йордан Йов-
ков“, а за децата от 5 и 6 клас 
- в сградата на Профилирана-
та гимназия с преподаване на 
чужди езици. 

Продължение на стр. 2

С половин месец по-рано започна първото за тази година измиване на улиците в Плевен. То се 
осъществява в рамките на договор за поддържане на чистотата - метене, миене на улици, 
тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почист-

ване на отводнителните оттоци, съгласно който градът е разделен на два района. Дейностите в пър-
ви район се извършват от „FCC България” ЕООД, а във втори - от „Астон сервиз” ООД.

Първото в страната училище,
носещо името на Валери Петров,

се открива в града

Кметът на общината с 
награда за иновации

Община Плевен сключи на 
03.04.2017 г. договор за пре-
доставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по проект 
BG16RFOP001-1.007-0003-С01 
„Развитие на интегриран град-
ски транспорт - гр. Плевен” по 
процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.007 „Изпъл-
нение на интегрирани плано-
ве за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020 Плевен“ по 
Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020 година.

   Стойността на проекта е 17 
249 286, 80 лв., а продължител-
ността му - 48 месеца.

Проектното предложение е в 
изпълнение на одобрената Ин-
вестиционна програма на Об-
щина Плевен и в съответствие с 
поставените цели на ОП „Реги-
они в растеж” 2014-2020 година 
за постигане на устойчив и ин-
телигентен растеж, интегритет 
и синергичен ефект.

Инвестиционните компоненти 
предвиждат подмяна на подвижен 
състав - тролейбуси; сервизни ма-
шини; внедряване на интелигент-
ни транспортни системи - Елек-
тронна система за таксуване на 
пътниците в масовия градски об-
ществен транспорт (МГОТ); внед-
ряване на Система за видеонаблю-
дение на ключови кръстовища в 
гр. Плевен.

Основната цел на проекта е 
постигане на устойчив градски 
транспорт на Плевен чрез на-
маляване на вредните емисии, 
шума и подобряване качеството 
на транспортните услуги, по-
средством горепосочените ин-
вестиционни компоненти.

Специфични цели:
СЦ 1 - Опазване на окол-

ната среда чрез подобряване 
характеристиките на превозни-
те средства, обслужващи об-
ществения транспорт - замяна 
на остарелите и амортизирани 
превозни средства с нови, отго-
варящи на нормативните стан-
дарти за вредни емисии;

СЦ 2 - Подобряване скорост-
та и качеството на обслужване 
на обществения градски транс-
порт като по този начин се на-
сърчат повече хора да предпо-
четат услугите му пред превоза 
с личен автомобил;

СЦ 3 - Подобряване про-
пускливостта на кръстовищата 
и осигуряване на предимство 
на превозните средства на град-
ския транспорт чрез автомати-
зирано „умно” управление на 
светофарите;

СЦ 4 - Подобряване ва дос-
тъпността - осигуряване на нис-
коподови превозни средства, 
осигуряване на достъпност за 
хора с увреждания, улесняващи 
достъпа до превозните средства 
и обектите на интервенция.

Конкретни цели:
- повишена привлекателност 

на обществения транспорт чрез 
повишено качество на услугата;

- подобрение на околната 
среда чрез намаляване на вред-
ните емисии;

- намаляване на шума в град-
ските райони;

- ефективно и адекватно уп-
равление на трафика;

- подобряване на пътната 
безопасност;

- намаляване броя пътно-
транспортни произшествия.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран градски транс-
порт - гр. Плевен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 
година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдър-
жанието на публикацията се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.

Община Плевен сключи договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проект „Развитие

на интегриран градски транспорт - гр. Плевен”

Община Пле-
вен получи по-
четна грамота на 
конференцията 
„Tech City - По-
глед в бъдещето”, 
организирана от 
Портала на бъл-
гарските общини 
КМЕТА.bg.

Продължение 
на стр. 2
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Общинските съветници под-
крепиха предложението на кмета 
на Община Плевен Георг Спар-
тански за преместване на бареле-
фа на Светите братя Кирил и Ме-
тодий от фасадата на Съдебната 
палата в градинката на едноимен-
ната улица /между ул. „Полтава” 
и „Георги Бенковски”/. С мнозин-
ство от 37 общински съветници 
проектът, дарен на Общината от 
автора - младият плевенски архи-
тект Анатоли Христов, беше под-
крепен и с решението скулптурна-
та композиция ще бъде поставена 
върху колона в градинката.

През 1997 г. по инициати-
ва на Историческо дружество 
- клон Плевен, на сградата на 
Окръжен съд е монтиран баре-
леф на Св. св. Кирил и Методий, 
изработен от плевенския скулп-
тор Димитър Цонков. Времето 
показва, че досегашното място 
- на стената на Съдебната пала-

„През последните месеци ня-
кой се опита да използва родите-
лите, чиито деца учат в Профили-
раната гимназия за преподаване 
на чужди езици в Плевен, които 
бяха в залата на сесията през март, 
за своите предизборни политиче-
ски цели. Категорично искам да 
заявя, че никога, по никакъв по-
вод в този Общински съвет не е 

стоял въпросът да не съществува 
Малката езикова! С решението си 
ние го доказахме - в Плевен ще 
имаме ново Основно училище, 
което ще носи името на големия 
наш поет, драматург и преводач 
Валери Петров. Радвам се, че с 
това наше решение, за което раз-
читам и на медиите то да бъде 
популяризирано, слагаме край на 

Първото в...
Продължава от стр. 1
Организацията на учебния 

процес ще бъде целодневна. Фи-
нансовото осигуряване на ново-
създаденото Основно училище 
ще бъде на база брой ученици 
1-7 клас, отделени от ПГПЧЕ, 
по единни разходни стандарти 
и предоставени добавки за съ-
ответния брой ученици. Осигу-

Мартин Митев: Някой се опита да използва родителите
на децата от Малката езикова за политически цели

Преместват барелефа на 
Св. св. Кирил и Методий
Преместват барелефа на 
Св. св. Кирил и Методий

та, е неподходящо, както заради 
ограничената площ пред него, 
която не позволява събирането 
на много хора при честванията, 
така и заради изградената там 
рампа за хора с увреждания, са 

мотивите на кмета Спартански.
Очаква се до началото на май 

барелефът да бъде преместен и 
ритуалът за Деня на българската 
просвета и култура и на славянска-
та писменост да е на новото място.

I. ОБЯВИТЕЛ - Община Плевен
II. ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Община Плевен, представлявана от Георг Спартански - Кмет.
III. РЕГЛАМЕНТ НА СИМПОЗИУМА:
1. В симпозиума могат да участват скулптори от страната и чужбина, които приемат 

условията на Статута, приет с Решение № 486 от 24.02.2017 г. на Общински съвет - Плевен.
2. До участие в симпозиума се допускат 5 скулптори, от които най-малко двама от 

чужбина.
3. Кандидатстването се извършва на хартиен носител в Центъра за административно 

обслужване на граждани  на адрес: 5800 Плевен, пл. „Възраждане” № 4 или по 
електронен път  на E-mail: kultura@pleven.bg 

4. Документи за кандидатстване:
- формуляр за участие /по образец/;    
- проект на произведението в рисунки или снимки;
- обяснителна записка за проекта до 1 страница формат А4;
- творческа биография;
- до 5 броя снимки на реализирани проекти.
5. Жури от 5-ма експерти, назначено със заповед на кмета на Община Плевен 

извършва селекцията на кандидатите. В състава на журито влизат: 3-ма скулптори от 
СБХ и Национална художествена академия, председателят на представителството на 
СБХ - Плевен и представител на Община Плевен.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН:
1. Да  сключи  договор с участниците.
2. Да  осигури на участниците гражданска застраховка „Злополука”.
3. Да  осигури материала за скулптурите /мрамор -2,5 куб. м/ и оборудва технически 

работната площадка - ел. захранване, компресор, кран, перфоратор, дискове, шатри, 
течаща вода. 

4. Да поеме всички разходи на участниците:
- Пътни разходи до Плевен и обратно;
- Пълен пансион /хотел и храна/ за времето на престоя в Плевен;
- Хонорар на авторите - 4 000 /четири хиляди/ лева.
V. Задължения на участниците:
1. Да изпълнят скулптурното произведение в срок, съгласно одобрения проект.
2. Да имат застраховка „Живот” за своя сметка.
3. Да имат собствени инструменти и предпазни средства.
4. Да подпишат декларация за спазване на техническа безопасност по време на работа.
VI. Време и място на провеждане
- От 1.09. до 30.09. 2017 г. - изработване на скулптурите;
- От 1.10. до 05.10.2017 г. - монтиране на скулптурите в присъствие на авторите;
- Място - работна площадка  в двора на Общинско предприятие „Паркстрой” в нача-

лото на парк „Кайлъка”.
VI. Срок за подаване на документите и журиране:
- за документи - от 28 март до 30 април 2017 г.
- журиране - до 15 май 2017 г.
- обявяване на участниците - до 20 май 2017 г.

О Б Я В А
ЗА МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА „ПЛЕВЕН”

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„Изработване на идеен проект, обемно-пространствена концепция и проект
за изграждане на паметник - фигура в цял ръст на Емил Димитров”

1. Обявител - Община Плевен
2. Възложител - Община Плевен, представлявана от Георг Спартански - Кмет.
гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2
3. Вид на конкурса: 
Конкурсът е открит, таен и едноетапен. Жури ще номинира и награди 2 /два/ 

конкурсни проекта.
4. Тема на конкурса:  Паметник на Емил Димитров в цял ръст.
5. Конкурсна програма: Паметникът да представлява самостоятелна фигура, с висо-

чина по-голяма от  реалния ръст, изпълнена в бронз. Проектантският колектив определя 
наличието или липсата на постамент, както и място за надпис „Емил Димитров 1940-
2005” и „Плевен, град на моите мечти.” Паметникът да отразява личността на Емил Ди-
митров като певец и композитор. 

6. Местоположение:
Определено с Решение № 503 / 24.02.2017 г. на Общински съвет - Плевен. 

Местоположението е в централната градска част, северно от  големия фонтан, в зелената 
площ. Приложение - Схема за разположение и скица с подземен кадастър.

7. Регистрация и предаване на конкурсните проекти:
Регистрацията за участие на конкурсните проекти се представя в запечатан 

непрозрачен плик от участника само с  надпис: „Проект за паметник на Емил Димитров”. 
При наличие на други надписи върху плика участникът не се допуска до конкурса. 

Всеки участник представя:
а/ Заявление до Кмета на Община Плевен за участие в конкурса / по образец/; 
б/ Ситуация на паметника - М 1:20;
в/ Пластичен макет - М 1:20;
г/ Глава на фигурата - М 1:1;
д/ Творческа биография на скулптора;
е/ Работен бюджет, етапи на реализация и срок на изпълнение;
ж/ Допълнителни материали - обяснителна записка, фотомонтажи, перспективи и др.;
з/ Документи за образование и проектантска правоспособност /копие, заверено с 

„Вярно с оригинала”, и подпис/.
8. Право на участие: 
В конкурса имат право на участие всички български физически и/или юридически 

лица - скулптори, художници, архитекти и ландшафтни архитекти, притежаващи обра-
зователна квалификация в съответната област и обединени в проектантски колективи.
Проектантският колектив следва да включва минимум един скулптор и един архитект с 
проектантска правоспособност.

9. В конкурса не могат да участват:
- Лица, участвали в изготвянето на конкурсната програма;
- Членове на журито, резервните членове и свързани с тях лица съгласно Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
- Лица, намиращи се в трудови или служебни правоотношения с възложителя или с 

член на журито.
10. Награден фонд:
- Първа награда - 2 000 лв. и възлагане на изпълнение на проекта;
- Втора награда - 1 000 лв.
Наградените проекти стават притежание на Община Плевен при запазване авторски-

те права на творците. Наградният фонд се изплаща на класираните участници до 30 дни 
след приключване журирането на конкурса.

11. Жури:
Победителят в конкурса ще бъде определен от 9-членно жури: 3 скулптори, членове 

на СБХ, 2 архитекти, 1 експерт от отдел „Култура” в Община Плевен, 1 юрист, председа-
телят на СБХ - Плевен, и 1 член на Обществено-експертния съвет по култура. Определят 
се и трима резервни членове. Журито се назначава със заповед на Кмета на Община 
Плевен и се обявява поименно в деня на журиране на проектите. Пликовете с имената 
на участниците в конкурса се отварят от председателя на журито публично в присъстви-
ето на медии. Решението на журито е окончателно и се обявява в 7-дневен срок след 
предаване на проектите.

12. Възлагане:
Финансовите параметри за изпълнение и монтаж на паметника са 36 000 лв., от които 

е и наградният фонд. Община Плевен осигурява материала за изработване на паметника 
- бронз.

При сключване на договора за изпълнение авторът, спечелил първа награда, получа-
ва авансово плащане в размер на 30% от сумата на проекта.

При изпълнение на проекта от глина в М 1:1 се провежда второ журиране на проекта 
и авторът получава следващите 40% от сумата. След приключване монтажа на паметника 
- последните 30%.

12. Срок за провеждане на конкурса:
- Конкурсът се обявява на 21 март 2017 г.;
- Регистрация за участие - 1 месец от датата на обявяване /съгласно т.7, подточки а, 

б, д, е, ж, з/;
- Представяне на пластичните проекти за журиране и главата на фигурата в М 1:1 - 40 

дни след регистрацията - до 31 май 2017 г. /Проектите се предават в Община Плевен 
на представител от отдел „Култура”  с приемо-предавателен протокол. На проектите се 
написва входящият номер от регистрацията за участие без името на скулптора/;

- Журиране - от 1 до 5 юни 2017 г.;
- Изработка на фигурата от глина в М 1:1 - до 5 септември 2017 г.;
- Второ журиране - до 10 септември 2017 г.;
- Леене от бронз - до 10 ноември 2017 г.;
- Монтаж на паметника - до 30 ноември 2017 г.
13. Място за подаване на документи:
Документи за регистрация се подават от член на проектантския екип в Центъра за 

административно обслужване на гражданите - 5800 Плевен ,пл. „Възраждане” № 4, или 
по пощата с обратна разписка.

Обявата и прилежащите към нея образци се изтеглят от сайта на Община Плевен.
Адрес за кореспонденция и допълнителна информация:
гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2
Електронна поща: s.grigorova@pleven.bg
Лице за контакти: Стефка Григорова - началник- отдел „Култура”,0876 134 588; 0884 

17 03 17;064/881 340.

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

рените средства са в размер на 
около 972 300 лв.

Предстои извършване на 
правни и фактически действия, 
свързани с изпълнение на реше-
нието на плевенския Общински 
съвет. Разпоредбите на чл. 30, ал. 
1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование пред-
вижда учебни заведения да се 
откриват, преобразуват и закри-
ват със заповед на Министъра 
на образованието и науката, след 
решение на Общински съвет.

неоснователните притеснения на 
десетки родители, учители и уче-
ници от Езиковата гимназия. На 
всички родители поднасям изви-
нение от името на всички, които 
се опитаха да ги въвлекат в тази 
много нелицеприятна ситуация 
през последните няколко месе-
ца!“ Това заяви пред журналисти 
председателят на ОбС - Плевен 
Мартин Митев веднага след гла-
суването на предложението за 
разкриване на ново Основно учи-
лище в Плевен. В него, съгласно 
влезлия в сила Закон за предучи-
лищното и училищното образова-
ние, се отделят децата от 1 до 7 
клас на ГПЧЕ.  

Продължава от стр. 1
Отличието е за въвеждането 

на иновативни технологии в съз-
даването на комфортна и устой-
чива градска среда и беше полу-
чено от заместник-кмета с ресор 
„Европроекти и хуманитарни 
дейности” Стефан Милев. Пле-
вен е сред общините, които пола-
гат сериозни усилия в търсенето 
на решения за реализирането на 
проекти в секторите на енерге-
тиката, транспорта, управление-
то на отпадъци, образованието и 
здравеопазването, за създаването 
на комфортна и устойчива град-
ска среда.

По време на първата по рода 
си среща в столицата между тех-
нологични компании и предста-
вители на местната власт бяха 
представени добри практики 
от реализирани международни 
проекти, както и иновативни ре-
шения, свързани с енергийната 
ефективност, модернизацията на 
градския транспорт, екологията 
и оптимизацията на администра-
тивните услуги.

Кметът на...



Р Е Ш Е Н И Е № 515/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълне-

ние на решения на Общински съвет - Плевен от 
№092/25.02.2016 г. до №170/31.03.2016 г.

На основание чл.24, т.5 и чл.76 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - 
Плевен, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация за мандат 2015-2019 
година и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното само-
управление и местната администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения 
на Общински съвет - Плевен: от №092/25.02.2016 г. 
до №170/31.03.2016 г.

2. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна 
част от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.24, т.5 и чл.76 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската адми-
нистрация за мандат 2015-2019 година и чл.21, ал.1, 
т.24 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, по предложение от Постоянна 
комисия по „Законност, предотвратяване и установя-
ване конфликт на интереси и контрол по изпълнение 
на решенията”, с вх.№ ОбС-0718/27.02.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 1 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 516/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна в Учредителния акт на 

„Паркстрой” ЕООД - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.137, ал.1, т.1 от Търговския 
закон и чл.17, ал.1, т.2 от Наредба №8 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема промени в Учредителния акт на 
„Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен, приет с Ре-
шение №323/02.10.1997 г. /изменен с Решение 
№450/07.05.1998 г.; Решение №321/26.04.2001 г./ на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

1.1. В раздел ІІ „Фирма и седалище”, т.7 придоби-
ва следното съдържание: „Адрес на управление на 
Дружеството е: гр. Плевен, ул.”Кирил и Методий” 
№18, етаж 2, офис 10;

1.2. В раздел ІІІ „Предмет на дейност и срок”, т.9 
придобива следното съдържание: „Строителство на 
нови зелени площи и ремонт на съществуващите; 
поддържане на дървесно-храстовата, тревната, цвет-
ната растителност на градините, парковете, улиците; 
направа и оборудване с декоративни елементи и пар-
кова мебел за зелените площи и продажба, изпълне-
ние и ремонт на каменна настилка; производство на 
декоративни фиданки, храсти, цветни разсади, сак-
сийни цветя и продажба на същите; организиране на 
площадно стопанство; извършване на дърводелски 
услуги; управление и поддържане на гробищни пар-
кове”.

2. Възлага на Управителя на Дружеството да пред-
приеме необходимите действия по вписване на про-
мените по партидата на Дружеството в Търговския 
регистър на Агенция по вписванията.

3. Настоящото решение влиза в сила от датата на 
приемането му.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.137, ал.1, т.1 от Търговския за-
кон и чл.17, ал.1, т.2 от Наредба №8 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Мартин Митев 
- Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ 
ОбС-0768/21.03.2017 година, на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 
година, Протокол № 23, точка 2 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 517/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на представител на Об-

щина Плевен в работна среща на Асоциация по ВиК 
- Плевен

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Зако-
на за местното самоуправление и местната админи-
страция, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона 
за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Упълномощава и възлага на Кмета на Община 
Плевен - Георг Леонидов Спартански, да предста-
влява Община Плевен в работната среща на Асоциа-
ция по ВиК - Плевен, насрочена за 04.04.2017 г.

2. Определя като резервен представител на Общи-
на Плевен арх.Невяна Иванчева - Заместник-кмет 
на Община Плевен, в случай на невъзможност на 

основния представител да присъства на работната 
среща на Асоциацията по ВиК - Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия в 
изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0073-4/29.03.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 3 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 518/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Откриване на Основно училище „Ва-

лери Петров”, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.310, ал.1, чл.311, ал.1, т.2, чл.312, ал.6, във 
връзка с чл.38, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за предучи-
лищното и училищното образование и чл.12, ал.1 и 
ал.4 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отделя основна степен І - VІІ клас от Профи-
лирана гимназия с преподаване на чужди езици, гр. 
Плевен, ул.”Александър Стамболийски”№22.

2. Дава съгласие Кметът на Община Плевен да от-
прави писмено предложение до Министъра на обра-
зованието и науката за откриване на ново Основно 
училище „Валери Петров”, за отделената основна 
степен І -VІІ клас от Профилирана гимназия с препо-
даване на чужди езици, гр.Плевен, ул.”Александър 
Стамболийски” №22, считано от 01.07.2017 г.

3. Официален административен адрес на новото 
Основно училище „Валери Петров” е гр. Плевен, 
ул.”Александър Стамболийски”№22.

4. Бюджетът на новооткритото основно учили-
ще да бъде формиран съгласно Решение №920 от 
02.11.2016 г. за изменение на Решение №304 на МС 
от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните 
от Държавата дейности с натурални и стойностни 
показатели през 2017 г.

5. Предоставя на новооткритото основно училище 
за безвъзмездно управление трети етаж на ОУ „Йор-
дан Йовков”, гр. Плевен.

6. Възлага на Кмета на Община Плевен да извър-
ши всички правни и фактически действия, свързани 
с изпълнението на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
чл.310, ал.1, чл.311, ал.1, т.2, чл.312, ал.6, във връз-
ка с чл.38, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за предучилищ-
ното и училищното образование и чл.12, ал.1 и ал.4 
от Закона за общинската собственост, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0751-1/30.03.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 
г., Протокол № 23, точка 4 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 519/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие 

на младите хора в Община Плевен /2017-2020 г./
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местно-

то самоуправление и местната администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Стратегия за развитие на младите хора в 
Община Плевен /2017 - 2020 г./, неразделна част от 
настоящото Решение.

2. Стратегията влиза в сила от деня на публикува-
нето й на интернет страницата на Общински съвет 
- Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, по предло-
жение от Йордан Грижов - Общински съветник от 
ПП „ГЕРБ”, с вх.№ ОбС-0721/21.01.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 5 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 520/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен 

план за младежта за 2017 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.12 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Общински годишен план за младежта за 

2017 година.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 

необходимите правни и фактически действия по из-
пълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0769/16.03.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 6 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 521/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разпределение на средствата, при-

ети с Решение №462/26.01.2017 г., т.22.6 на Общин-
ски съвет- Плевен в група „Подпомагане дейността 
на Младежки общински парламент - Плевен, за съв-
местни инициативи и младежки дейности в размер 
до 10 000 лв.”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.6 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Календар за младежки дейности на Об-
щина Плевен за 2017 година, съгласно Приложение 
№1.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
необходимите правни и фактически действия по из-
пълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, по предложение от Постоянна ко-
мисия по „Здравеопазване и социална политика”, 
с вх.№ ОбС-0209-1/03.02.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 
година, Протокол № 23, точка 7 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 522/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Годишен доклад за наблю-

дение на изпълнението на Плана за развитие на Об-
щина Плевен /2014-2020 г./ през 2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.23, т.4 от Закона за регионал-
ното развитие и чл.91, ал.4 от Правилника за прила-
гане на Закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Годишния доклад за наблюдение на из-
пълнението на Плана за развитие на Община Плевен 
/2014-2020 г./ през 2016 г.

2. Годишния доклад по т.1 е неразделна част от на-
стоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.23, т.4 от Закона за регионалното 
развитие и чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане 
на Закона за регионалното развитие, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0775/17.03.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 
г., Протокол № 23, точка 8 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 523/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение през 2016 г. на меропри-

ятията от Програмата за управление на околната 
среда

На основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема отчет за изпълнение на мероприятията 
от Програмата за управление на околната среда на 
Община Плевен през 2016 г., неразделна част от на-
стоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.79, ал.5 от Закона за опазване на окол-
ната среда и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0295-1/21.03.2017 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 годи-
на, Протокол № 23, точка 10 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 524/30.03.2017 г.,гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на становище на Общин-

ски съвет - Плевен, относно възстановяване ста-
тута на Плевенска филхармония, като Плевенска 
филхармония с открита оперна сцена „Христо 
Бръмбаров”

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава положително становище по предложение-
то от Любомир Дяковски - Директор на Плевенска 
филхармония относно възстановяване статута на 
Плевенска филхармония като Плевенска филхармо-
ния с открита оперна сцена „Христо Бръмбаров” и 
подкрепя извършването на необходимите действия 
от негова страна, съгласно нормативната уредба в 
качеството му на Директор на държавната инстути-
ция.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, по предложе-
ние от Мартин Митев - Председател на Общински 
съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0586-1/21.03.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 11 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.  

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 525/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване на програми за раз-

витие на търговските дружества с общинско учас-
тие за 2017 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.16, 
чл.17, ал.1, т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба №8 за 
условията и реда за упражняване правата на собст-
веник от Община Плевен върху общинската част от 
капитала на търговските дружества на ОбС-Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Утвърждава програмите за развитие на : 
1.1. „ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.2. „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.3. „Дентален център І - Плевен” ЕООД, гр. Пле-

вен;
1.4. „Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина І- Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.5. „Тролейбусен транспорт” ЕООД- гр.Плевен;
1.6. „Инжстрой” ЕООД - гр.Плевен;
1.7. „Паркстрой” ЕООД - гр.Плевен;
1.8. „Тибор” ЕАД - гр.Плевен.
Програмите по т.1 са неразделна част от договори-

те за възлагане управлението на всяко от посочените 
търговски дружества.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.16, чл.17, ал.1, 
т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба №8 за условия-
та и реда за упражняване правата на собственик от 
Община Плевен върху общинската част от капитала 
на търговските дружества на ОбС-Плевен, по пред-
ложение от Постоянните комисии по „Стопанска 
политика и транспорт” и „Бюджет и финансова по-
литика”, с вх.№ ОбС-0723-8/27.03.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 12 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 526/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на решение за провежда-

не на процедури по реда на чл. 34 от Наредба № 7 
на Общински съвет - Плевен За реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство, при възлагане на дейността по почистване 
от дървесна и храстова растителност на язовири-
те и прилежащите им съоръжения, собственост 
на Община Плевен, и начални цени за продажба на 
стояща дървесина на корен в имоти, собственост 
на Община Плевен, които не са горски територии

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 34 от Наредба № 
7 на Общински съвет - Плевен за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско 
имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се проведат процедури по 
реда на чл. 34 от Наредба №7 За реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество, при възлагане на дейността по почистване 
от дървесна и храстова растителност на язовирите 
и прилежащите им съоръжения, собственост на 
Община Плевен, в съответствие с даваните кон-
кретни препоръки на междуведомствената коми-
сия, назначена на основание чл. 138а, ал. 3 от За-
кона за водите.

2. Приема начални цени за продажба на стояща 
дървесина на корен в имоти, собственост на Община 
Плевен, които не са горски територии:
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Сортимент и дървесен вид
Начална 
цена без 

ДДС, лв. за
1 пл. куб. м

ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия край над 30 см
Черен бор 75
Бял бор 75
Дуглазка, смърч 75
С диаметър на тънкия край от 18 до 
29 см
Черен бор 55
Бял бор 55
Дуглазка, смърч 55
СРЕДНА
Трупи за бичене с диаметър на 
тънкия край от 15 до 17 см
Черен бор 50
Бял бор 50
Дуглазка, смърч 50
Обли греди 45
Технологична дървесина 35
ДРЕБНА
Ритловици 45
Технологична дървесина 35
ДЪРВА
Технологична дървесина 40
ОЗМ 45
Дърва за огрев 30
ШИРОКОЛИСТНИ 
ЕДРА
Трупи за шперплат
Топола 66
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия край над 30 см
Топола 56
Върба 56
С диаметър на тънкия край от 18 до 
29 см
Дъб 71
Топола, върба 51
Липа 51
Акация, гледичия 46
СРЕДНА
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия край от 15 до 
17 см
Дъб /без цер/ 46
Цер 45
Липа 43
Топола, върба 43
Акация, гледичия 45
Технологична дървесина
Дъб /без цер/ 47
Цер 45
Липа 35
Топола, върба 35
Акация, гледичия 45
Обли греди /акация/ 45
ДРЕБНА
Технологична дървесина
Дъб 45
Цер 41
Топола, липа, върба 32
Акация, гледичия 41
Мертеци - топола 35
Колове - акация, гледичия 41
ДЪРВА
ОЗМ
Дъб 52
Топола, върба, липа 38
Акация, гледичия 41
Дърва за огрев
Твърди 46
Меки 30
Акация, гледичия 41
Технологична дървесина
Твърди 50
Топола, върба, липа 30
Акация, гледичия 45
Вършина
Твърда 7
Мека 5

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено от него лице да извърши всички правни 
и фактически действия в изпълнение на настоящото 
решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл. 34 от Наредба № 7 на Общински 
съвет - Плевен за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, по предло-

жение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0793/29.03.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 
г., Протокол № 23, точка 14 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 527/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие „Инжстрой” 

ЕООД, гр. Плевен да кандидатства по Оператив-
на програма BG16RFOP002-3-002 „Повишаване на 
енергийната ефективност в големи предприятия”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, чл.16, чл.17, ал.1, т.15 и чл.24, ал.1, 
т.12 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Дава съгласие, „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен да 
извърши необходимата подготовка за кандидатст-
ване по Оперативна програма BG16RFOP002-3-002 
„Повишаване на енергийната ефективност в големи 
предприятия”, с цел закупуване на асфалтосмеси-
телна инсталация. 

Възлага на Управителите на „Инжстрой” ЕООД, 
гр. Плевен, да извършат всички необходими правни 
и фактически действия, във връзка с изпълнение на 
настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, чл.16, чл.17, ал.1, т.15 и чл.24, ал.1, т.12 
от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Постоянните комисии по „Стопан-
ска политика и транспорт” и „Бюджет и финансова 
политика”, с вх.№ ОбС-0723-3/29.03.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 15 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 528/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Ползване на финансови средства от 

събрани отчисления по чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците /ЗУО/ за изготвяне на анализи и 
допълнения към „Програма за управление на отпа-
дъците на територията на Община Плевен 2016-
2020 г.”.

На основание чл.52, ал.8 от Закона за управлние 
на отпадъците, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от На-
редба №7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина 
на изчисляване и определяне размера на обезпече-
нията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема допълнена и актуализирана Програма за 
управление на дейностите по отпадъците на Общи-
на Плевен 2016-2020 г.

2. Дава съгласие, събрани средства от отчисления-
та по чл.64 от Закона за управление на отпадъците и 
чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начи-
на за изчисляване и определяне размера на обезпе-
ченията и отчисленията, изисквани при депониране 
на отпадъци, да се разходват от Община Плевен, 
чрез нейния бюджет за осигуряване финансиране-
то на допълнения и актуализация на Програмата за 
управление на дейностите по отпадъците - Община 
Плевен 2016-2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да пода-
де Заявление до Регионална инспекция по околната 
среда и водите /РИОСВ/ - гр. Плевен с искане за ос-
вобождаване на финансови средства, представлява-
щи част от натрупаните от Община Плевен средства 
по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъ-
ците в банковата сметка за чужди средства на РИ-
ОСВ - гр. Плевен, за допълване и актуализация на 
Програма за управление на дейностите по отпадъ-
ците - Община Плевен 2016-2020 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.52, ал.8 от Закона за управлние на отпадъ-
ците, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наредба №7 
от 19 декември 2013 г. за реда и начина на изчисля-
ване и определяне размера на обезпеченията и от-
численията, изисквани при депониране на отпадъци, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0061-1/21.03.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 16 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 529/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Ползване на финансови средства от 

събрани отчисления по чл. 64 от Закона за управле-
ние на отпадъците /ЗУО/ за материали и консума-
тиви, необходими за работата на Регионален цен-

тър за управление на отпадъците - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наред-
ба №7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина на 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на от-
падъци

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие събрани средства от отчисленията 
по чл.64 от Закона за управление на отпадъците и 
чл.20 от Наредба 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 
за изчисляване и определяне размера на обезпече-
нията и отчисленията, изискани при депониране на 
отпадъци, да се разходват от Община Плевен, чрез 
нейния бюджет за материали и консумативи, необ-
ходими при експлоатация на Регионалния център за 
управление на отпадъците - Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да пода-
де Заявление до Регионална инспекция по околната 
среда и водите /РИОСВ/ - гр. Плевен с искане за ос-
вобождаване на финансови средства, представлява-
щи част от натрупаните от Община Плевен средства 
по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъ-
ците в банковата сметка за чужди средства на РИО-
СВ - гр. Плевен, за извършване на разходите по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наредба №7 от 
19 декември 2013 г. за реда и начина на изчисляване 
и определяне размера на обезпеченията и отчисле-
нията, изисквани при депониране на отпадъци, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0786/21.03.2017г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 17 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 530/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с 

„Фонд за органите на местно самоуправление в 
България - ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен 
общински дълг по реда на Закона за общинския дълг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.16 и чл.17 
от Закона зо общинския дълг 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да сключи дого-
вор за кредит с „Фонд за органите на местното само-
управление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на 
който да поеме краткосрочен общински дълг с цел 
реализация на проект: № BG16RFOP001-1.007-0001 
„Осигуряване на устойчива градска среда на Пле-
вен”, финансиран от Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчи-
во интегрирано градско развитие”, схема/процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегри-
рани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020 г.”, при следните основни параметри:
Максимален размер на дълга - 3 407 060,00 /три 

милиона четиристотин и седем хиляди и шестдесет/ 
лева;
Валута на дълга - BGN /български лева/;
Вид на дълга - Краткосрочен дълг, поет с договор 

за общински заем;
Условия за погасяване:
- Срок за погасяване - до 12 месеца, считано от да-

тата на подписване на договора за кредит, с възмож-
ност за предсрочно погасяване изцяло или на части 
без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата - чрез пла-
щанията от Управляващия орган съгласно Договор за 
безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-
1.007-0001-С01 „Осигуряване на устойчива градска 
среда на Плевен” и от собствени бюджетни средства;
Максимален лихвен процент - шестмесечен 

EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,78%;
Други такси, наказателни лихви, неустойки и раз-

носки - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ 
и Управляващата банка;
Начин на обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община 

Плевен по Договор за безвъзмездна финансова по-
мощ №BG16RFOP001-1.007-0001-С01 „Осигуряване 
на устойчива градска среда на Плевен”, сключен с 
Управляващия орган на Оперативна програма „Реги-
они в растеж” 2014-2020 г., постъпващи по банковата 
сметка, вземанията за наличностите по която, насто-
ящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
парични вземания, представляващи настоящи и бъ-
дещи приходи на Община Плевен, по чл.45, ал.1, т.1 
букви от „а” до „ж” от Закон за публичните финанси 
и бюджетните взаимоотношения на Община Плевен 
по чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси, по-
стъпващи по банкова сметка, вземанията на налич-
ностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 
на особен залог.

2. Възлага и делегира на Кмета на Община Плевен 
да подготви искането за кредит, да го подаде в офи-

са на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора 
за кредит и договорите за залог, както и да извърши 
всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.16 и чл.17 от 
Закона зо общинския дълг, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0781/21.03.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.03.2017 г., Протокол № 23, 
точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 531/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бю-

джетна прогноза за периода 2018-2020 година за 
постъпленията от местни приходи и разходите за 
местни дейности на Община Плевен, както и ин-
дикативен разчет за средствата от Европейския 
съюз за същия период

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публич-
ните финанси и чл.27, ал.2 от Наредба №10 за усло-
вията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2018-
2020 година на постъпленията от местни приходи и 
на разходите за местни дейности.

2. Одобрява индикативния разчет на средствата от 
Европейския съюз за периода 2018-2020 година.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните 
финанси и чл.27, ал.2 от Наредба №10 за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна про-
гноза за за местните дейности и за съставяне, прие-
мане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0784/21.03.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 19 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 532/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на цена и продажба на 

тротоарни плочки
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и 
чл.44, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема пазарна стойност на строителни мате-
риали - демонтирани плочи от пл. „Възраждане” и 
прилежащите му зони, както следва:

№ Размер на плочите
 Пазарна 

стойност на 
1 брой плоча

1. Керамични плочи 25/25 см 2,00 лв.
2. Плочи „Гнайс” 50/50 см 4,00 лв.
3. Плочи „Гнайс” 50/25 см. 2,00 лв.
4. Мраморни плочи 50/50 см 10,00 лв.
5. Мраморни плочи 50/25 см 5,00 лв.

6. Бордюри от врачански камък с 
дължина 50 см. 15,00 лв.

7. Ъглови бордюри от врачански 
камък 25/25 см 20,00 лв.

2. Да се организира и проведе публичен търг с 
тайно наддаване, с предварително представяне на 
предложенията от участниците в администрацията 
на Община Плевен за продажба на движимите вещи, 
описани в т.1, при първоначална цена, посочена в т.1 
и депозит за участие в размер на 10 % от първона-
чалната цена.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да организира и проведе търга.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договори за продажба на движимите вещи 
въз основа на резултата от публичния търг и съглас-
но нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.44, 
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
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0782/21.03.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.03.2017 г., Протокол № 23, 
точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 533/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на магазин №1, с иденти-

фикатор 56722.661.9.9.25, находящ се в гр. Плевен, 
ул.”Георги Кочев”№13, вх.Б чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва „Програма за управление и разпореж-
дане с имотите - общинска собственост в Община 
Плевен през 2017 г.”, в раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, 
които Община Плевен има намерение да продаде” 
с недвижим имот - частна общинска собственост- 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.9.25 с предназначение: за търговска дей-
ност - магазин №1 със застроена площ 17 кв.м., раз-
положен на приземния етаж във вход Б на масивна 
седеметажна жилищна сграда на ул. „Георги Кочев” 
№13, гр. Плевен, построена през 2013 г. Магазинът е 
актуван с АОС №38419/05.02.2013 г.

2. Да се организира и проведе публичен търг чрез 
предварително представяне на предложенията от 
участниците в администрацията на Община Плевен 
за продажба на имота по т.1, при първоначална цена 
15 500 лв. без ДДС и депозит в размер на 10 % от 
първоначалната цена за имота.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назна-
чи комисия, която да организира и проведе търга за 
продажба на имота.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота по т.1 съгласно 
нормативните изисквания със спечелилият участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0772/17.03.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 21 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 534/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински 

недвижим имот на собственика на законно постро-
ени сгради върху него - УПИ VІІ-198, кв.135, град 
Славяново, Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и 
чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общински недвижим имот, актуван 
с АОС №41943/03.02.2017 г., находящ се в гр. Сла-
вяново, Община Плевен - УПИ VІІ-198, с площ 566 
кв.м., кв.135 на Андрей Сашев Кабакчиев за сумата от 
4 000 лева без ДДС, представляваща разликата между 
цената на правото на собственост на земята и цената 
на реализираното право на строеж върху нея.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота с правоима-
щото лице, съгласно т.1 от настоящото Решение и 
нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и 
чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0737/09.02.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 22 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 535/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - 

частна общинска собственост - незастроен УПИ 
ІІІ.66 с площ 740 кв.м., отреден за жилищно стро-
ителство, кв.13 по плана на с. Буковлък, чрез публи-
чен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, 
чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг чрез 
предварително представяне на предложенията от 
участниците в администрацията на Община Плевен за 
продажба на незастроен УПИ ІІІ-66, с площ 740 кв.м., 
отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на 
с.Буковлък, актуван с АОС №35386/28.05.2009 г., при 
първоначална цена 5 300 лв. без ДДС и депозит в раз-
мер на 10% от първоначалната цена за имота.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да организира и проведе търг за про-
дажба на имота.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно 
нормативните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 
и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0734/03.02.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.03.2017 г., Протокол № 23, 
точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 536/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение относно продажба на 

незастроен урегулиран поземлен имот с идентифи-
катор 56722.667.1035 - УПИ Х-667.1035, кв.11, от-
реден за обществено обслужване, ж.к.”Дружба”, 
град Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, 
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост в 
Община Плевен през 2017 година в раздел Б „Имоти, 
които Община Плевен има намерение да продаде”, 
като вместо УПИ V - За обществено обслужване , с 
площ 815 кв.м. в кв.11 по плана на град Плевен, ж.к. 
„Дружба” се включат два нови имота: УПИ Х-667.1035 
с площ 184 кв.м. и УПИ V-667.1036 с площ 631 кв.м. 
и двата отредени за обществено обслужване в кв.11 по 
плана на гр. Плевен, ж.к.”Дружба”.

2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска 
собственост, актуван с АОС №42056 от 15.03.2017 г., 
находящ се в град Плевен, ж.к.”Дружба”, представля-
ващ незастроен урегулиран поземлен имот с иденти-
фикатор 56722.667.1035 с площ 184 кв.м., урбанизи-
рана територия с начин на трайно ползване: за друг 
обществен обект, комплекс, а по регулационния план 
на града - УПИ Х-667.1035, кв.11, отреден за общест-
вено обслужване, чрез публичен търг с тайно надда-
ване, с предварително представяне на предложенията 
от участниците в администрацията на Община Плевен, 
при първоначална цена 12 000 лева без ДДС и депозит 
за участие в размер на 10 % от първоначалната цена.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да организира и проведе търга.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота по т.2, съ-
гласно нормативните изисквания, със спечелилият 
участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, 
ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0783/21.03.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 г., Протокол 
№ 23, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 537/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползва-

не на имоти, публична общинска собственост
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл.78а , ал.1 от ППЗСПЗЗ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно 
ползване на „Неземеделски площи” с НТП „За сел-
скостопански, горски, ведомствен път” в „Неземе-
делски площи” с НТП „Нарушени терени” - „Кари-
ери, открити рудници и табани” на части от имоти с 
№№12752.49.37,12752.49.39, 12752.58.46, 12752.56.67 
и 12752.58.45, попадащи в зоната на концесията в зем-
лището на с. Върбица с обща площ 18,562 дка..

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
необходимите правни и фактически действия за из-

пълнение настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.78а , ал.1 от ППЗСПЗЗ, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0746/20.03.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 г., Протокол 
№ 23, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 538/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот 

- публична общинска собственост, за поставяне на 
преместваем обект - павилион, находящ се в УПИ І, 
кв.67 по плана на гр. Славяново, Община Плевен, на 
основание чл.56 от ЗУТ

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост, чл.56 от Закона за устройство на тери-
торията, чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Общински 
съвет- Плевен, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдаде под наем за срок 5 /пет/ години част 
от имот- публична общинска собственост за поста-
вяне на преместваем обект - павилион, с площ 10,50 
кв.м., обозначен като №9, находящ се в УПИ І, кв.67 
по плана на гр. Славяново, съгласно схема за разпо-
лагане, съгласуване на 16.06.2015г. от Главен архи-
тект на Община Плевен.

ІІ. Приема начална месечна цена за отдаване под наем 
на имот по т.І в размер на 20 лв./месец, без вкл. ДДС

ІІІ. Приема депозит за участие в размер на 120 лв.
ІV. Отдаването под наем на имота по т.І да се из-

върши по реда на Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване чрез 
предварително представяне на предложенията на 
участниците в администрацията на Община Плевен 
и начална месечна наемна цена, съгласно т.ІІ и депо-
зит за участие, съгласно т.ІІІ.

V. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да организира и проведе търга.

VІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено от него лице да сключи договора за наем 
със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.56 от Закона за устройство на терито-
рията, чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Общински 
съвет- Плевен, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, 
т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0778/20.03.2017г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 27 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.  

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 539/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на схема за поставяне и 

проект на паметник /колона/ с барелефа на Св.Св. 
Кирил и Методий

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.57, ал.1, във връзка с чл.62, 
ал.8 от ЗУТ и чл.24 от Наредба №15 на Общински 
съвет- Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за поставяне барелеф на Св.Св. 
Кирил и Методий на ул.”Св. Св. Кирил и Методий” 
гр. Плевен в градинската между ул.”Полтава” и 
ул.”Бенковски” и одобрява схема за поставянето му 
съгласно Приложение №1, което е неразделна част 
от настоящото решение.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да пред-
приеме необходимите действия по реализацията на 
проектната идея в срок до 24 май 2017 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зако-
на за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.57, ал.1, във връзка с чл.62, ал.8 от ЗУТ 
и чл.24 от Наредба №15 на Общински съвет- Пле-
вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0780/20.03.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 28 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.  

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 540/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удължаване продължителността на 

текущото заседание на Общински съвет - Плевен 
На основание чл.46, ал.1 от Правилника за органи-

зацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската адми-

нистрация за мандат 2015-2019 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Удължава продължителността на текущото заседа-
ние на Общинския съвет с два часа.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 541/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на схеми за разполагане на 

преместваеми обекти - пана от светлинна целогодиш-
на украса /светлинни реклами/, разположени по главни 
улици в гр. Плевен ул. „Цар Самуил”, ул.”Гренадирска” 
и бул. „Русе” по реда на чл.56 от ЗУТ

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.56, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от 
Наредба №15 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява 3 броя схеми за поставяне на декора-
тивни светещи пана, разположени на срещуполож-
ни електрически стълбове, премоствайки уличното 
платно по ул. „Цар Самуил”, ул.”Гренадирска” и бул. 
„Русе” в гр. Плевен, по реда на чл.56 от ЗУТ.

2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен 
или оправомощено от него лице да издаде разреше-
ние за поставяне по определените позиции от схе-
мите.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0774/17.03.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 г., Протокол 
№ 23, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 542/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на план-схема за разпо-

лагане на преместваеми обекти - колички за про-
дажба на царевица на пара, машини за пуканки, 
сладолед, скрежина, фризери и хладилни витрини 
за сладолед, разположени в Централната градска 
част на гр. Плевен, по реда на чл.56 от ЗУТ, про-
веждане на тръжна процедура и отдаване под наем 
на част от имоти публична общинска собственост

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от На-
редба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1, 
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява план-схема за разполагане на премест-
ваеми обекти в Централната градска част на гр. Пле-
вен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено от него лице да проведе търг за отдава-
не под наем на части от имоти-публична общинска 
собственост на територията на Централна градска 
част на град Плевен за разполагане на преместваеми 
обекти, съгласно одобрената план-схема по т.1, как-
то следва:

Позиция 1 - колички за продажба на царевица на 
пара - по 1 кв.м.;

Позиция 2 - машини /пуканки/ - по 1 кв.м.;
Позиция 3 - машини /сладолед/ - по 1 кв.м.;
Позиция 4 - машини /скрежина/ - по 1 кв.м.;
Позиция 5 - витрини и фризери за сладолед - по 1 

кв.м.
3. Търговете за отдаване под наем на имоти по 

т.2 да се извършат при начални наемни цени, както 
следва:

Позиция 1 - колички за продажба на царевица на 
пара - 45,00 лв./кв.м. на месец без ДДС;

Позиция 2 - машини /пуканки/ - 45,00 лв./кв.м. на 
месец без ДДС;

Позиция 3 - машини /сладолед/ - 45,00 лв./кв.м. на 
месец без ДДС;

Позиция 4 - машини /скрежина/ - 45,00 лв./кв.м. на 
месец без ДДС;

Позиция 5 - витрини и фризери за сладолед - по 
45,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.

4. Отдаването под наем на част от имот - публична 
общинска собственост на територията на Централна 
градска част на град Плевен по т. е за срок от 12 /
дванадесет/ месеца.

5. Отдаването под наем на имотите по т.2 да се 
извърши по реда на Наредба №7 на Общински съ-
вет - Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване, 
чрез предварително представяне на предложенията 
на участниците в администрацията на Община Пле-
вен и начални месечни наемни цени съгласно т.3, и 
депозит в размер на 10 %.

6. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да организира и проведе търга.



7. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено от него лице да сключи договори за наем 
със спечелилите участници, в които да е предвидено 
заплащането на такса смет за наетите площи.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от ЗМСМА, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 
на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1, чл.14, ал.7 
от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0773/17.03.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.03.2017 г., Протокол № 23, 
точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 543/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Помпена станция в ПИ 

с идентификатор 56722.659.1079 за оросяване на 
тревни площи в УПИ ІХ и УПИ ХV, кв.841 за трени-
ровъчни игрища и УПИ І, кв.837 за стадион „Пле-
вен”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.8 от Закона за общинската 
собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за изграждане на Помпена стан-
ция в ПИ с идентификатор 56722.659.1079 за орося-
ване на тревни площи в УПИ ІХ и УПИ ХV, кв.841 
за тренировъчни игрища и УПИ І, кв.837 за стадион 
„Плевен”.

2. Съгласието по т.2 се дава за срок от 2 / две/ го-
дини.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, в изпълнение на настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл.8 от Закона за общинската собст-
веност, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0771/17.03.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 31 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
    

Р Е Ш Е Н И Е № 544/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - План 

за застрояване за имоти с номера 130019,130021, 
130083, 130084 и 130085, попадащи в стопанския 
двор на с. Радишево, местността „Под село”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, чл.36, ал.1, т.2 от За-
кона за общинската собственост, чл.2, чл.60, ал.1, т.3 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Подробен устройствен план - План за за-
строяване за имоти с номера 130019, 130021, 130083, 
130084 и 130085 попадащи в стопанския двор на с. 
Радишево, община Плевен, местността „Под село”.

2. Обявява за частна общинска собственост 2 738 
кв.м. ид.ч. от общински имоти - полски пътища с но-
мера 130089, 130091 и 130092.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на 2 738 кв.м. идеални час-
ти от общински имоти - полски пътища с номера 
130089, 130090, 130091 и 130092, находящи се в 
землището на с. Радишево, на „Сортови семена 
2002” ЕООД, на стойност 10 567,00 /десет хиляди 
петстотин шестдесет и седем/ лева без ДДС и за по-
купка на 240 кв.м. идеални части от имот №130019, 
находящ се в землището на с. Радишево, собстве-
ност на „Сортови семена 2002” ЕООД, на стойност 
926,00 /деветстотин двадесет и шест/ лева без ДДС. 
След одобряването на ПУП-ПЗ се образуват два 
нови поземлени имота, находящи се в стопанския 
двор на с. Радишево, Община Плевен, местност-
та „Под село”, както следва: ПИ №130095 с площ 
80896 кв.м., собственост на Сортови семена 2002” 
ЕООД и ПИ №130086 с площ 240 кв.м., собстве-
ност на Община Плевен.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен след 
сключване на договор по т.3 да одобри приетия Под-
робен устройствен план - План за застрояване по т.1 
по реда на Закона за устройство на територията.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.6, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.2, чл.60, ал.1, т.3 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0777/17.03.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 

г., Протокол № 23, точка 32 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 545/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешение за изме-

нение на Общия устройствен план за включване в 
строителните граници на гр. Плевен на поземлен 
имот 56722.48.21 в местността „Акчара” в зем-
лището на гр. Плевен и изменение на Подробен ус-
тройствен план - План за регулация и застрояване 
за УПИ ІІ-11080, кв.607 по плана на гр. Плевен и ПИ 
48.21 в местността „Акчара” в землището на гр. 
Плевен 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.124, ал.1, във връзка с чл.134, 
ал.3 при условията на чл.127, ал.1 от Закона за 
устройство на територията и на основание чл.134, 
ал.1, т.1, ал.2, т.6 от Закона за устройство на тери-
торията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Разрешава да се измени действащия Общ устрой-
ствен план на гр. Плевен, с който да се включи в 
строителните граници на гр. Плевен поземлен имот 
48.21 и да се измени действащия Подробен устрой-
ствен план - План за регулация и застрояване за 
УПИ ІІ-11080 в кв. 607 по плана на гр. Плевен и 
ПИ 48.21 в местността „Акчара” в землището на 
гр. Плевен 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Зако-
на за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.124, ал.1, във връзка с чл.134, ал.3 при 
условията на чл.127, ал.1 от Закона за устройство на 
територията и на основание чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6 
от Закона за устройство на територията, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0787/21.03.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 
г., Протокол № 23, точка 33 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 546/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешение за измене-

ние на Общия устройствен план за УПИ LV и УПИ 
LVІ в кв.424 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.62а, ал.3, във връзка с 
чл.127, ал.1, чл.124, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.1 и 
ал.3 и чл.208 от Закона за устройство на територията 
и на основание 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Разрешава да се измени действащия Общ устрой-
ствен план на гр. Плевен, с който да се промени 
отреждането на УПИ LV - За озеленяване и да се 
измени действащия Подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване за УПИ LV и УПИ 
LVІ в кв.424 по плана на гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1, 
чл.124, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.1 и ал.3 и чл.208 
от Закона за устройство на територията и на основа-
ние, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0789/21.03.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 34 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 547/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешение за измене-

ние на Подробен устройствен план - План за регула-
ция и застрояване за урегулиран поземлен имот І-За 
жилищно строителство, гаражи, клуб на общест-
вено-политически организации, подземни гаражи и 
трафопост в кв.444 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл.6, чл.8, ал.1 
и чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската 
собственост, чл.2 от Наредба №7 на Общински съ-
вет - Плевен, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6, във връзка 
с чл.22, ал.4, ал.5 и ал.6 при условията на чл.16, 
ал.4, ал.6 и чл.127, ал.1 от Закона за устройство на 
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Подро-
бен устройствен план - План за регулация и застро-
яване за урегулиран поземлен имот І - За жилищно 
строителство, гаражи, клуб на обществено-полити-

чески организации, подземни гаражи и трафопост в 
кв.444 по плана на гр. Плевен и улици по регулация 
между ок 248 към ок 205 и ок 246 към ок 247.

2. Дава съгласие за промяна характера на част от 
ПИ 666.187 - 3,00кв.м., улица, част от ПИ 666.185 
- 9,00 кв.м., улица и ПИ 666.208 - 23кв.м., път от 
публична общинска собственост в частна общинска 
собственост по приложено графично предложение - 
скица проект за изменение на Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване за урегули-
ран поземлен имот І - За жилищно строителство, 
гаражи, клуб на обществено-политически организа-
ции, подземни гаражи и трафопост в кв.444 по пла-
на на гр. Плевен и улици по регулация между ок248 
към ок205 и ок 246 към ок247.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус-
не със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона 
за устройство на територията да се изработи проект 
за изменение на действащия Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване за урегули-
ран поземлен имот І - За жилищно строителство, 
гаражи, клуб на обществено-политически организа-
ции, подземни гаражи и трафопост в кв.444 по плана 
на гр. Плевен и улици по регулация между ок 248 
към ок 205 и ок 246 към ок 247.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.6, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 и 
ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, чл.134, 
ал.1, т.1 и ал.2, т.6, във връзка с чл.22, ал.4, ал.5 и 
ал.6 при условията на чл.16, ал.4, ал.6 и чл.127, ал.1 
от Закона за устройство на територията, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0790/21.03.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 
г., Протокол № 23, точка 35 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 548/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план -Парце-

ларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасе на ел. кабелно 
отклонение 20 kV до поземлен имот с идентифика-
тор 56722.29.6 в м. „Витска ялия”, в землището на 
гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8 от Закона за общин-
ската собственост, чл.30, ал.3 от Правилника за при-
лагане на закона за опазване на земеделските земи

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие за прокарване на 

трасе на ел.кабелно отклонение 20 кV до поземлен 
имот с идентификатор 56722.29.6 в местността 
„Витска ялия”, землище гр. Плевен, преминава-
що със сервитут през следните поземлени имоти: 
300.100 с начин на трайно ползване - местен път, 
публична общинска собственост, землище гр. Пле-
вен; 30.9 с начин на трайно ползване - пасище, пуб-
лична общинска собственост, землище гр. Плевен; 
0.209 с начин на трайно ползване - пасище, публич-
на общинска собственост, землище с. Опанец.

2. Съгласието по т.1 се дава за срок от 5 /пет/ го-
дини.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, в изпълнение на настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8 от Закона за общинската собст-
веност, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на за-
кона за опазване на земеделските земи, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0640-1/21.03.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.03.2017 
г., Протокол № 23, точка 36 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 549/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструк-
тура за трасе на пътна връзка до поземлени имоти 
179.834 и 179.1 и трасета на водопровод и канал до 
поземлен имот 179.834 в м. „Чаира” в землището на 
гр. Плевен и одобряване на задание за изработване 
на подробния устройствен план

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от 
Закона за опазване на земеделските земи и §6а на 
ПЗР на ЗОЗЗ, чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от Закона за соб-
ствеността и ползването на земеделските земи, чл.8 
от Закона за общинската собственост, чл.124а, ал.1, 
ал.5 и ал.7 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен 
устройствен план - Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за прокарване на 
трасе на пътна връзка до поземлени имоти 179.834 
и 179.1 в местността „Чаира”, землище гр. Плевен, 
преминаващо през поземлен имот 179.8 с начин на 
трайно ползване пасище, мера - публична общинска 
собственост.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен 
устройствен план -Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за прокарване на 
трасета на водопровод и канал до поземлен имот 
179.834 в местността „Чаира, землище гр. Плевен, 
преминаващи със сервитут през поземлен имот 
179.8 с начин на трайно ползване пасище, мера - 
публична общинска собственост.

3. Дава предварително съгласие за промяна на 
предназначението на част /880 кв.м./ от поземлен 
имот 179.8 с начин на трайно ползване пасище, мера 
- публична общинска собственост за прокарване на 
трасе на пътна връзка с трайна настилка до позем-
лени имоти 179.834 и 179.1 в местността „Чаира”, 
землище гр. Плевен, преминаващо през поземлен 
имот 179.8 с начин на трайно ползване пасище, мера 
- публична общинска собственост.

Съгласно чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, като съгласието се 
приема с мнозинство две трети от общия брой на об-
щинските съветници.

4. Дава съгласие за прокарване на трасета на водо-
провод и канал до поземлен имот 179.834, в мест-
ността „Чаира в землището на гр. Плевен, преми-
наващи със сервитут през поземлен имот 179.8, с 
начин на трайно ползване пасище, мера - публична 
общинска собственост.

5. Съгласието по т.3 и т.4 са дава за срок от 5/ пет/ 
години.

6. Одобрява заданието за изработване на Подробен 
устройствен план пот.1 и т.2.

7. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, в изпълнение на настоящото 
Решение.

Решението по чл.124 и чл.124а от Закона за устрой-
ство на територията не подлежат на оспорване, съ-
гласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона 
за опазване на земеделските земи и §6а на ПЗР на 
ЗОЗЗ, чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от Закона за собственост-
та и ползването на земеделските земи, чл.8 от Закона 
за общинската собственост, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 
и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0788/21.03.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 37 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 550/30.03.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Пар-

целарен план на елементите на техническата ин-
фраструктура за прокарване на трасета на ел. 
кабелно отклонение и водопроводно отклонение до 
поземлен имот 047040 в м. „Къшински дол” в земли-
щето на с. Къшин

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8 от Закона за общин-
ската собственост, чл.30, ал.3 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава предварително съгласие за прокарване на 
трасета на ел. кабелно отклонение и водопровод-
но отклонение до поземлен имот 047040 в м. „Къ-
шински дол”, землище с. Къшин, преминаващи със 
сервитути през поземлен имот 000118 с начин на 
трайно ползване - полски път, публична общинска 
собственост.

2. Съгласието по т.1 се дава за срок от 5 /пет/ го-
дини.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, в изпълнение на настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0556-1/21.03.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.03.2017 г., Протокол № 23, точка 38 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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СПОРТ
В края на февруари започна първият етап на тазгодишните Ученически 

игри. В общинската надпревара вземат участие отбори в осем вида спорт - 
бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол, тенис на маса, хандбал, лека атлетика 
и шахмат. Победителите получават купи и правото за участие в общинските 
кръгове на игрите. 

И през тази година етапите на Ученическите игри са четири. Класираните на 
областен кръг състави вземат участие в зони, като в нашата са отбори от Ловешка, 
Габровска и Великотърновска област. Най-добрите от третия етап се явяват на фи-
нал, където си оспорват място в класирането за Национален първенец.

Потърсихме двама от водещите специалисти, за да изкажат мнението си за 
провеждането и администрирането на кръговете.

Всеволод Капустянов е старши учител 
в Профилираната математическа гимназия 
„Гео Милев” - Плевен. По думите му не 
е лесна работа сформирането на отбор за 
участие в ученическите игри. В шахмата 
е по-лесно, тъй като учениците тренират в 
клубовете и в учебното заведение те прос-
то се събират в един отбор.

За окомплектовката и подготовката 
оказват помощ треньорите по шахмат 
Христинка Илиева и Чавдар Андреев. Те 
съветват и за някои хитрини при подреж-

Пламен Нанков е учител по физическо 
възпитание и спорт в Профилираната 
гимназия с преподаване на чужди езици 
в Плевен. От 22 години е преподавател 
в това училище и се занимава активно с 
подготовка на отбори по баскетбол за 
участие в Ученическите игри. През ми-
налата година училището класира пет 
отбора на финал. Предпочитаните от 
учениците спортове са тенис на маса, 
волейбол, баскетбол, лека атлетика и 
футбол. Те са разперделени сред 5-те 
преподаватели в училището, според 
техните тесни специалности.

- Г-н Нанков, какво е мнението Ви 
за организацията и провеждането на 
Ученическите игри?

- Характерно за тези игри е, че участ-
ват едни и същи хора в клубно и в учени-
ческо първенство. Бяха направени опити 
да се оставят само двама от клубните 
състави, а останалите да са аматьори, но 
не се получи и разрешиха всички карто-
текирани и некартотекирани да участват. 
Така се получават различни ситуации - в 
по-големи училища се събират повече 
деца-спортисти, а понякога, когато учи-
лището е едно - събира всички и така 
селекцията си е клубна. Показателен е 
примерът с Троян, където всички баскет-
болисти са в едно училище, в Ловеч пък 

Всеволод Капустянов, учител:

Ученическите игри пречат на учебните занимания
дането на шахматистите на съответните 
дъски. Шахматът е основната сила в гим-
назията. И през тази година стремежът е 
призово място на държавните финали на 
Ученическите игри. 

По думите на Всеволод Капустянов, 
успехи училището има и в баскетбола и 
във волейбола. Но според него, финали-
те на Ученическите игри са своеобразно 
повторение на Държавните първенства в 
отделните видове спорт, тъй като учени-
ците обикновено са картотекирани със-
тезатели в плевенските клубове. 

Липсата на зали и пренатоварените 
физкултурни салони са още една преч-
ка за подготовката и провеждането на 
състезанията, тъй като програмата за об-
щинския етап пречи на провеждането на 
часовете по физическо възпитание.

Призовите класирания носят само из-
вестност и престиж за състезатели и тре-
ньори, споделя Всеволод Капустянов. На 
победителите връчват грамоти и купи. 
Единственият истински стимул са сти-
пендиите за индивидуално класиране на 
състезатели след X клас.

Пламен Нанков, учител: 

Проблемът на
ученическия спорт са
клубните състезатели

футболистите на „Литекс” са събрани 
също в едно училище и нашите печелят 
общинското, областното и на зона - „Ли-
текс”. И до там! На състезание като оти-
дем отборите дори играят с екипите на 
клубните си състави. А участието в тези 
спортове и игрите трябва да е по жела-
ние на учениците, които да имат за цел да 
се развиват. Затова и провеждаме трени-
ровки извън учебно време. При нас, на-
пример, от години се знае, че баскетбола 
тренира в събота. И децата си идват на 
определения график.

- Какъв е залогът в тези игри, че 
да се влага толкова клубна енергия в 
тях?

- Не знам. Но се случва отбори да 
играят в първенството до някъде и след 
това да тичат за автобуса или влака, че 
трябва вечерта да са на клубен мач. Уче-
ническият спорт го има в началното 
ниво. От там клубните треньори идват, 
гледат и селектират. А при нас е обратно-
то - отива директно в клуба и след това 
играе за ученическия си тим. 

Стартираха програмите на 
Министерството на младежта 
и спорта в няколко направле-
ния - по различни видове спорт. 
По програмата „Спорт за деца 
в свободното време” са одобре-
ни 13 проекта, информира Ата-
нас Кършев - главен експерт на 
Министерството на младежта и 
спорта за Плевенска и Ловешка 
област. 

Одобрените за финансиране 
проекти в Плевенско са на бок-
сов клуб „Мизия 80”, клуба по 
бойни изкуства „Петромакс”, 
спортен клуб по лека атлети-
ка „Феникс 2004” и спортен 

Държавата финансира 13 проекта за занимания на деца със спорт
клуб по тенис на маса „Тетрон”, 
спортен клуб по борба „Класик” 
- Белене, боксов клуб и спортен 
клуб по лека атлетика „Спринт” 
от Червен бряг. Повечето от клу-
бовете ще водят занимания с 
деца от 7 до 10 години. Ще про-
веждат обучение по обща фи-
зическа подготовка и в отделни 
дисциплини, а с това ще имат 
за цел да запалят децата към за-
нимания със спорт и да засилят 
желанието им да останат да тре-
нират като състезатели в клубо-
вете. 

Боксов клуб „Мизия 80” ще 
работи върху физическата под-
готовка на учениците и ще ги 
готви за по-сериозни занимания 
с бокс. 

Първоначалните умения в 
бойните изкуства и запознава-
нето с етиката в упражняването 
им ще е основна задача на тре-
ньорите в клуб „Петромакс”. 
При тях винаги има желаещи и 
по тазгодишния проект треньо-
рите предвиждат да открият че-
тири групи от по 12 деца. 

В клуба по лека атлетика 
„Феникс 2004” вече са органи-
зирани занятия в три групи от 
по 15 деца. Учениците основно 
са от ОУ „Цветан Спасов” и ОУ 

„Лазар Станев”. С преподавате-
лите от тези учебни заведения 
клубното ръководството има 
вече традиционни връзки и уче-
ниците знаят за заниманията и 
ги посещават с интерес. А така 
не закъсняват и резултатите. От-
борът на момчетата от „Цветан 
Спасов” вече зае първото място 
сред връстниците си на лекоат-
летическо състезание.

В клуб „Тетрон” треньорите 
работят с деца от училище „Ла-
зар Станев”, тъй като сградата 

му се намира в близост до зала 
„Спартак”. След тригодишно 
съвместно сътрудничество деца, 
които са участвали в проектите, 
вече са членове на клуба и са 
израстнали като добри състеза-
тели. 

В Червен бряг също има об-
щинска зала, която е пригодена 
за развитието на различни ви-
дове спорт. И през тази година в 
нея ще се провеждат  занимания 
както по лека атлетика, така и по 
бокс към новоучреден местен 

клуб. 
В Белене ще се работи по 

подготовката на ученици в клу-
ба по борба. Условията за про-
веждане на заниманията са мно-
го добри, тъй като в града от три 
години има многофункционална 
спортна зала, в която в отделе-
ни сектори се развиват различни 
спортове. В града с приоритет 
се водят групи по борба и по 
хандбал.

По програмата „Научи се да 
плуваш” беше утвърден проект 
на новоучредения плевенски 
клуб „Инвиктус”, който след ед-
ногодишна дейност успя да се 
пребори с останалите си конку-
ренти и спечели финансиране. 
По програмата плувният клуб 
ще работи три месеца, а заня-
тията ще се водят през летния 
сезон, независимо, че басейнът 
е покрит. За обучение се пред-
вижда да бъдат включени деца 
от Начално училище „Патри-
арх Евтимий”. „Условията в об-
щинския басейн са перфектни”, 
твърди мениджърът на клуба 
по плуване „Инвиктус” - Кирил 
Бъчваров. Децата са 72 и с тях 
ще се занимават четирима тре-
ньори, които са с необходимия 
стаж и квалификация. 

Атанас Кършев
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Завърши  деветото издание 
на конкурса  за българска дра-
матургия на името на големия 

С рекорден брой - над  100 участници, е първото издание на 
театралния конкурс, носещ името на родения в Пордим писател. 
Носители на наградите през годините са ставали известни и ут-
върдени имена в българската драматургия като Вичо Балабанов, 
Боян Папазов, Здрава Каменова, Калин Ангелов, Яна Добрева, 
Алек Попов. Номинираните пиеси са влезли в 6 сборника, из-
дадени с финансовата помощ на Министерството на културата. 
Отличените пиеси от последните две издания останаха непубли-
кувани, поради липса на средства.  

Първият носител на голямата награда е Пламен Дойнов с пи-
есата „Къщата на Иван”. Поощрителни награди тогава получават 
Огнян Антов за пиесата „Юда” и Димитър Атанасов за пиесата 
„Зелено”. 

Голямата награда от изданието на конкурса преди две години 
е връчена на Вичо Балабанов за „Песничките на стария комеди-
ант”. Поощрителните награди тогава се дават на Магда Борисова 
за „Бягство на малката таласъмка Тами” и на Емил Йотовски за 
„Няма места”. 

Боян Папазов печели за трети път голямата награда на кон-
курса за драматургия. Предишните призове са за пиесата „Рицар 
на светия дух”/2007 г./ и „Бясна, кривогледа и лакома” /2013 г./, 
която по желание на автора е поставена от режисьора Валентин 
Ганев на сцената на Народния театър „Иван Вазов”. 

Любопитен факт е, че през 2005 г. носители на голямата на-
града са  Алек Попов и Диляна Манева за „Мисия Лондон”. Пие-
сата е драматургична адаптация на романа и е представена преди 
премиерата на филма. През 2003 г. голямата награда получава 
Яна Добрева за „Топлината през ноември”. Пиесата е поставена 
и на плевенска сцена, като участие в нея има известната плевен-
ска актриса Саша Филипова, отбелязаала с постановката двоен 
юбилей - 75 години, 55 от които - на сцената. 

В Деветото издание на Националния конкурс за българска драматургия 

„Поклон доземи” на Боян Папазов спечели 
голямата награда на името на Иван Радоев

Националният конкурс за българска драматургия на името на 
Иван Радоев е учреден  през 2001 година. Организатори са Минис-
терството на културата,  Община Плевен и ДКТ „Иван Радоев”  и 
се провежда под патронажа на кмета на Община Плевен. Една от 
главните цели на конкурса е да провокира творчески и да поощрява  
българските автори да създават нови драматургични текстове.

Тричленно жури, включващо драматург и двама театроведи, 
оценява събраните пиеси и резултатите се обявяват на тър-
жествена церемония, около рождената дата на Иван Радоев - 30 
март. Комисията номинира 10-те най-добри пиеси, от които се 
излъчва една голяма награда и две поощрителни - за детска пиеса 
и за млад автор.

Победителят в драматургичното състезание получава награ-
да от 2 000 лева, плакет, изработен от скулптора Георги Чапкъ-
нов и грамота. Носителите на поощрителни награди получават 
по 500 лева и грамота. Регламентът предвижда конкурсът да се 
провежда през две години и досега има осем издания. Наградена-
та пиеса се поставя на плевенска сцена, но практиката показва, 
че повечето от отличените са представяни в други театри. Сред-
ствата за организацията и провеждането на конкурса се осигу-
ряват от Община Плевен, от ДКТ„Иван Радоев” и от спонсори. 

драматург и поет Иван Радоев. 
В него участваха 46 автора с 
над 50 пиеси. Тази година бол-
шинството са познати имена от  
предишни издания, носители на 
големи, на поощрителни награ-
ди или номинирани. 

Жури  с председател проф. 
д-р Венета Дойчева, преподава-
тел в НАТФИЗ „Кръстьо Сара-
фов”  и членове - Димо Дешев, 
режисьор и Мариета Георгиева, 
театровед  обсъди пиесите, кои-
то се състезаваха в тазгодиш-
ното издание. След селекция, 
останаха десет, които се конку-
рираха  за голямата награда и за 
двете поощрителни награди  - за 
детска пиеса и за млад автор.

Номинираните пиеси бяха: 
„Айфеловата кула” на Алексан-
дър Урумов, „Поклон доземи” 
- Боян Папазов, „Горско кри-
минале”- Волен  Митев, „Нон-

сенс” - Емил Йотковски, „Муха” 
- Иван Кулеков, „Полет на души-
те” - Йонка Илиева, „Летящият 
офис” - Магда Борисова, „Ува-
жаема госпожица Марта” - Ор-
лин Дяков, „Опасното пътуване” 
- Савина Попова-Манчева, „Же-
ната от фара” - на Ясен Василев.

Официалната церемония по 
награждаването се състоя на 
31 март.  В ДКТ „Иван Радоев” 
заместник-кметът на Община 
Плевен Милен Яков поздрави 
участниците и обяви името на 
носителя на голямата награда. 
Това е Боян Папазов за пиесата 
„Поклон доземи”, посветена на 
проф. Илия Бешков. Поощри-
телните награди бяха присъдени 
на младия  автор  Ясен Василев 
за пиесата „Жената от фара” и 
на Савина Попова - Манчева за 
детската пиеса „Опасното пъту-
ване”. Двата приза  бяха връче-
ни от  председателя на журито 

По повод 90 години от рож-
дението на видния поет и дра-
матург Иван Радоев, чието име 
е патрон на Плевенския дра-
матично-куклен театър, РИМ 
- Плевен с участието на РБ 
„Христо Смирненски“ откри 
изложба „Светът на Иван Радо-
ев“. Голяма част от експонатите 
в нея са дарени на музея през 
2000 г. от неговата съпруга, Ве-
села Радоева.

„Светът на Иван Радоев е 
толкова всеобхватен, разнопо-
сочен и многопластов, че е не-
възможно да бъде представен в 
една изложба. Ние сме се опита-
ли само да се докоснем до него“, 
каза при откриването на експо-
зицията Нели Дакова, началник 
направление „Нова и най-нова 
история“. С над 90 материала 
са показани моменти от  живота 
и творческата дейност на поета 
и драматург, лирик и философ, 

Изложба събра книги, афиши и снимки
по повод 90 години от рождението на Иван Радоев

новатор, един от създателите на 
модерната българска драма през 
втората половина на ХХ век. 

Фотографии илюстрират се-
мейната среда, в която е израснал 
Иван Радоев и която има важна 

роля за неговата ранна изява на 
литературното поприще. Едва 
12-годишен той пише първите си 
стихове, които са публикувани 
във вестник „Росна китка”, разка-
за Дакова. Баща му пише разкази 

и от него Иван Радоев наследява 
афинитета, таланта и любовта 
към литературата. 

В изложбата присъстват мо-
менти от ученическите и сту-
дентските години на поета-дра-
матург, сватбата му с Весела, 
щастливи моменти със сина му 
Иван, семейството на разходка, 
творческата обстановка на ра-
ботния му кабинет, премиери на 
постановки, участия в конгреси 
и конкурси.

Представени са много негови 
книги със стихове и пиеси, сред 
които „Криминална песен“, „Би-
волът“, „Човекоядката“, „Чудо“, 
„Кълбовидна мълния“. В излож-
бата намират място и създадени-
те от него приказки за деца като 
„Димо Димолее“ и „Голямото 
куче на малкия Иванчо“. 

Програми и плакати допъл-
ват картината за мястото на 
Радоев в българската култура. 

„Произведенията му, мисленето 
и усещанията, които те носят, 
надминават локалните граници 
и се идентифицират с европей-
ските усещания и мирозрение”, 
добави Нели Дакова и завърши с 
думите на Иван Радоев: „Награ-
дата е във времето. Тя тепърва 
ни очаква или не ни очаква“. 

Иван Радоев е носител на 
награда за цялостно творчество 
(1992), присъдена му от Меж-
дународната академия на изку-
ствата в Париж, на награди от 
национални прегледи на българ-
ския театър и драма, от между-
народен фестивал за телевизи-
онни театри. Той е удостоен със 
званието „Заслужил деятел на 
изкуството и културата“. Твор-
чеството му провокира разми-
съл за живота, извежда от него 
универсални вечно валидни 
проблеми, затова и остава във 
времето и живее и днес. 

История на конкурса

проф. д-р Венета Дойчева и  от 
режисьора Димо Дешев.

Проф. д-р Дойчева споде-
ли, че се запазва интересът на 
пишещите хора към конкурса, 
който е с явен характер. „Близо 
1/3 от общото количество пред-
ставени пиеси показват трак-
товки на интересни въпроси. 
Авторите, независимо от какъв 
ъгъл подхождат, имат засилено 

чувство към социалната тема-
тика и  по специфични въпроси 
свързани с  младежката аудито-
рия. Доминиращ е погледът към 
днешния ден, тук в България и 
към най-драматичните пробле-
ми, които поставя съвременни-
ят свят.“, обобщи Дойчева. 

След тържеството по награж-
даването беше  показан и филм 
за Иван Радоев.

Савина Попова-Манчева Ясен Василев


