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ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

Сградата е масивна триетажна с идентификатор: 56722.618.1.15, със застроена 
площ 341 кв.м, и с разгърната застроена площ от 949 кв.м, разположена на 
около 500 м южно от Тотлебенов вал.

ПРОДАВА ВИЛА В ПАРК „КАЙЛЪКА”

За повече информация: тел. 064/881 310 и 064/881 324

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На 17.05.2017 г. - СРЯДА
от 14.00 ч:
МАГАЗИН № 1 – самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Пле-
вен, ул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б, приземен етаж, с идентификатор 
56722.661.9.9.25 с площ 17 кв.м, при първоначална цена 15 500 лв. и депо-
зит за участие 1 550 лв.

от 14.30 ч:
Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община 
Плевен - УПИ ІІІ-66, кв. 13, с площ 740 кв.м, отреден за жилищно строител-
ство, при първоначална цена 5 300 лв. и депозит за участие 530 лв.

от 15.00 ч:
Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Плевен, жк “Друж-
ба” с идентификатор 56722.667.1035 - УПИ Х-667.1035, кв.11, с площ 184 
кв.м, отреден за обществено обслужване, при първоначална цена 12 000 
лв. и депозит за участие 1 200 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от 
имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 07.06.2017 г. в същия 
час и при същите условия.

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС. 
ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Заседателната зала на ІІІ-тия 

етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2. 
ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС. 
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 02.05.2017 г. до 12.00 ч. на 

16.05.2017 г. в Центъра за административно обслужване на граждани, гр. 
Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГО-
ВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани 
на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 16.05.2017 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документа-
ция за тях ще се закупува от 22.05.2017г. до 12.00 ч. на 06.06.2017г. в Центъ-
ра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” 
№ 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се пред-
ставят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община 
Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 06.06.2017г.

ОГЛЕД НА МАГАЗИНА ще бъде осигурен от 02.05.2017 г. всеки работен 
ден от 15.00 ч. до 17.00 ч., след направена заявка в стая № 30 в администра-
тивната сграда на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2, или на обявени-
те телефони за контакти.  

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска
собственост”: (064) 881-324 и 881-310

На основание Решения  № 533, 535 и 536 от 30.03.2017г.
на Общински съвет Плевен,

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ, чрез предварително представяне

на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯТА
на Градската градина,

площад „Стефан Стамболов” 
и Водната каскада

В средата на май започва ре-
монтът на Градската градина по 
проект, „Осигуряване на устой-
чива градска среда на Плевен по 
програмата „Интегрирани пла-
нове за градско възстановяване 
и развитие 2014-2020 година”. 
Той ще бъде извършен на някол-
ко етапа, което ще позволи да 
не се затваря парка изцяло. До 
края на месец октомври, когато 
ремонтът трябва да приключи, 

ще бъдат променени близо 12 
500 кв.м пешеходна зона и 19 
240 кв.м зелени площи. Общата 
стойност на строителните рабо-
ти е малко над 1 800 000 лв.

„След ремонта в Градската 
градина ще има метална рам-
па за скейтборд, която ще бъде 
монтирана на мястото на къ-
щичката на фирма „Паркстрой”, 
намираща се на гърба на детска 
градина „Щурче”. Това ще е 
първата подобна площадка, коя-
то се изгражда в Плевен”, обяс-
ни зам.-кметът Стефан Милев. 
И допълва, че като цяло Град-
ската градина няма да променя 
сегашната си визия, а само ще 
претърпи подобрения. 

Проектът предвижда запаз-
ване местоположението на две 
от  детските площадки, като се 
оформят за възрастова група от 
0 до 3 години и от 3 до 12 го-
дини. Всяка от площадките ще 
бъде оградена с цветна дървена 

ограда и ще е достъпна за хора в 
неравностойно положение. На-
стилката ще е ударопоглъщаща. 
На площадката за най-малките 
ще има пясъчник, беседка, две 
пързалки, двойна люлка,  четири 
клатушки, комбинирано детско 
съоръжение и четири пейки. На 
другата площадка -  за възрасто-
ва група от 3 до 12 години, ще се 
разположи пясъчник, беседка, 
двойна люлка, две комбинирани 

детски съоръжения, люлка тип 
везна, игра за броене, детски те-
лефон и шест пейки. 

Съществуващите бетонови 
фигури на животни ще се по-
чистят и преместят в предвари-
телно затревена площ, западно 
от централната алея.

Ще бъде направена нова бе-
тонна настилка на мястото на от-
давна премахнатите въртележки. 
Сградата в дъното на площадката 
ще бъде съборена, за да се отвори 
по-голямо пространство за по-
ставяне на преместваеми съоръ-
жения като батут и въртележки.  
В този район е предвиден да се 
изгради и нов подход към вело-
алеята  от ул. „Вардар“. В непо-
средствена близост до него се оф-
ормя пешеходна зона, около която 
са организирани преместваеми 
обекти - машини за продажба на 
сладолед и на пуканки.

В зоната между оркестрината 
и съществуващото кафе се оф-

ормя детски арт кът с площад-
ка за рисуване върху керамич-
ни фигури, маси за продаване 
на детски играчки и механични 
детски монетни атракции.

Друга новост в Градската 
градина ще е игрището за боче. 
То ще е в пространството за 
разполагане на преместваеми 
съоръжения и читалище „Съгла-
сие”. Полето за игра на боче ще 
бъде обособено с дървена огра-

да. В западната част на Градска-
та градина ще има площадка за 
фитнес на открито, оборудвана с 
комбинирано съоръжение, лост, 
успоредка, шведска стена и три 
броя уреди за спорт, включи-
телно и за хора с увреждания.  
Запазва се местоположението 
на масите за шах, като съоръже-
нията се подменят. Ще остане и 
фонтанката, но тя ще се премес-
ти между двете алеи.

Настилката на алеите в гра-
дината ще е от вибробетонови 
блокчета като тези на площад 
„Възраждане” - три размера в 
цвят антрацит и светло сив, и 
тактилни ивици за ориентация 
на хора с увредено зрение. С 
такава настилка ще се изпълни 
централната алея - от входа от 
площад „Възраждане“ - оркес-
трината - паметника на загина-
лите войни от 4-ти пехотен Пле-
венски полк.

Продължава на стр. 2
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Продължава активната ра-
бота по организирането на тър-
жества по повод 140 години от 
Плевенската епопея. По иници-
атива на кмета Георг Спартан-
ски още през миналата година 
беше създаден Инициативен ко-
митет, включващ общественици 
и бивши кметове на града, който 
да обсъди предложения за отбе-
лязване на датата 10 декември. 
Идеята е честването да стане 
национално, тъй като битката за 
Плевен, както и тази на Шипка, 
са решаващи за изхода на Руско-
турската война от 1877-1878 го-
дина. „С решение на Общинския 
съвет в бюджета за тази година 
е предвидена известна сума за 
тържества по повод 140 години 
от освобождението на Плевен. 
Към това честване трябва да до-
бавя и 110-годишнината от ос-
новаването на Военноисториче-
ските музеи, в които се включва 
Панорамата, Мавзолея, къщата-
музей „Александър II”, мемори-
алът в Гривица, „Лавров парк” 
край Горни Дъбник и музеите 
в Пордим. Към всичко това бих 
добавил и 10-годишнината от 
поставянето на паметника на ге-
нерал Скобелев пред Художест-
вената галерия „Илия Бешков” 
на входа на парка, носещ името 
му в Плевен”, сподели кметът 
Георг Спартански и добави, че 
за да станат тържествата в града 
ни с национален акцент е пока-
нен за техен патрон президентът 
на Р България. „Както вече опо-
вестихме г-н Румен Радев прие 

с благодарност нашата покана 
и ще стане патрон на чества-
нията. Ще имаме и медийното 
партньорство на Националната 
телевизия и Националното ра-
дио. На 22 май т.г. Военноис-
торическите музеи - Плевен ще 
гостуват с изложба в Държавния 
исторически музей на Русия в 
Москва. Това е чудесна възмож-
ност да презентираме пред мно-
гомилионния град годишнината 
и епопеята преди 140 години. А 
така ще допринесем за разви-
тието на туризма между двете 
държави”, допълва кметът.

ОБЩИНА ПЛЕВЕН В АКТИВНА ПОДГОТОВКА
за 140 години от освобождението на града

Инициативите по повод 140 години от Освобождението на Пле-
вен започнаха на 24 април т.г. с постерна изложба, посветена 

на подписването на Манифеста за обявяване на Руско-турската вой-
на от 1877/78 година.  Изложбата представя войната и Плевенската 
епопея в 90 уникални фотоса, заснети от военни фотографи. Оригина-
лите на снимките са част от колекцията на Регионален военноисто-
рически музей - Плевен и се съхраняват във фонда на музея. Подредени 
тематично в 12 постера те представят хронологично хода на военна-
та кампания.

По повод 140 години от Пле-
венската епопея е предвидено 
да се проведе Научна конферен-
ция. Очакват се и много гости, 
като за 10 декември е предви-
дено да бъде кулминацията на 
тържества. В тях се очаква да 
вземат участие представители 
на побратимените градове, де-
путати, министри, дипломати 
и други официални лица, сред 
които и българският президент.

„С председателя на ОбС 
- Мартин Митев изпратихме 
писмо до служебния минис-
тър-председател, в което сме 

описали подробно количества-
та, видовете и стойностите на 
ремонтните работи, които ако 
ни бъдат отпуснати целеви 
средства от държавния бюджет, 
имаме намерение да извършим 
по паметниците и музеите, 
свързани с Руско-турската вой-
на. Тук трябва да спомена, че 
вследствие на многогодишно 
нехайство мемориалите ни не 
са в добро състояние. И не мо-
жем да си позволим да посрещ-
нем годишнината с такива па-
метници. От ремонт се нуждае 
и подхода към Скобелев парк, 
както и самият парк. От ре-
монти има нужда и Панорама-
та „Плевенска епопея 1877 г”, 
и къщата-музей „Александър 
II”, както и мавзолея-костни-
ца „Свети Георги Победоно-
сец”. Ако всички тези обекти 
получат финансиране, коли-
чествено-стойностната сметка 

е 1 300 000 лв. Към момента, 
обаче, нямаме отговор. И това 
се дължи, може би, на факта, 
че служебното правитерство 
няма правомощия да отпуска 
такива средства. Затова се на-
дявам със структурирането на 
новото правителство минис-
тър-председателят и финан-
совият министър да обърнат 
внимание на нашите искания 
и да ни подпомогнат”, каза в 
заключение Георг Спартански.

Във връзка с честванията се 
изработват рекламни материа-
ли, подготвя се и нов видеофилм 
за Плевен, пресъздаващ негова-
та история, а работата на Ини-
циативния комитет продължава 
и е възможно с времето да въз-
никнат и други интересни идеи, 
свързани с отбелязването на го-
дишнината, която ще е в навече-
рието на 140-ата годишнина от 
Освобождението на България. 

За шестия си рожден ден Областният инфор-
мационен център (ОИЦ) в Плевен подари на 
своите партньори, клиенти и на всички плевен-
чани един запомнящ се ден на открито под мо-
тото „Европа в моя регион - Плевен 2017“, част 
от едноименната общоевропейска кампания и от 
националната инициатива на Мрежата от инфор-
мационни центрове за Европейските структурни 
и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България 
„ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. Със събитието тържест-
вено се отбелязват още два юбилея - 60 години 
Европейски социален фонд и 10 години България 
в Европейския съюз.

Изложение на успешни европейски проекти и 
два концерта дадоха възможност на представите-
ли на бизнеса, на неправителствени организации 
и на училища и детски градини да покажат на гос-
тите как се използват средствата от еврофондове-
те в област Плевен. Шатрите на площада прию-
тиха информационните щандове на 6 фирми, 2 
неправителствени организации и 5 училища от 
областта, а на сцената на ОИЦ - Плевен излязоха 
125 участника на възраст от 4 до 18 години, за да 
заредят емоционално всички. Участници и посе-

тители се насладиха на един празник на инициа-
тивността и креативността, на волята, ентусиазма 
и енергията идеите да се превръщат в действител-
ност.

Празничният ден завърши със специалния му-
зикален поздрав на рок група „Хоризонт“.

Обикновено рожденият ден е повод да се пог-
ледне назад към началото и да се направи равно-
сметка. Многобройни са срещите на експертите 
от ОИЦ с интересуващите се от възможностите, 
които предоставят европейските фондове; отго-
ворено е на хиляди въпроси по имейл, телефон 
и в офиса от 2012 г. до момента; организирани са 
множество обучения, конкурси и състезания; в 
традиция са се превърнали ежегодните инициати-
ви в рамките на националните и общоевропейски 
кампании, както и тридневните фестивали на ев-
рофондовете в Плевен. Но не цифрите са важни, 
а това, че екипът на ОИЦ - Плевен цени особено 
високо непосредствената връзка с клиентите и 
работата в мрежа с всички заинтересовани. Осве-
домеността на обществеността и нуждата от ин-
формация за средствата от ЕС се променят, затова 
и експертите включват нови, интерактивни фор-
ми и методи на работа. Предизвикателство е да 
подтикнеш дванадесетокласниците от Професио-
налната гимназия по земеделско стопанство в Чо-
маковци да откриват възможностите, залегнали в 
Програмата за развитие на селските райони, и да 
помислят за своето бъдеще. Предизвикателство е 
да мотивираш петокласници да се информират за 
предстоящото Българско председателство на Съ-
вета на ЕС. Предизвикателство е да откриваш ус-
пешни бизнес инвестиции в областта и да насър-
чиш мениджърите да споделят опита си. Това са 
част от целенасочените търсения на нови предиз-
викателства - превръщането им в добри новини, 
зарежда с енергия и с надежда, че през следващи-
те години мястото на площада в Плевен няма да 
стига, за да се покажат всички успехи, постигнати 
с финансовата подкрепа от ЕС.

Продължава от стр. 1
Обходните алеи са с настил-

ка от мит бетон.
Оркестрината и всички па-

метници се запазват, като на-
стилката около тях ще е от сег-
ментни павета.

„Проектната разработка на 
паркоустройството предвижда 
минимални промени по отно-
шение на съществуващата дър-
весна растителност”, обяснява 
още Стефан Милев.  Ще бъдат 
премахнати  26 болни и опас-
ни за хората дървета. Ще бъдат 
засадени нови 65 иглолистни 
и 144 широколистни дървета. 
Разполагането на новата расти-
телност е съобразено с регули-
руемо засенчване на детските и 
спортни площадки, местата за 
сядане и алеите. Предвижда се 
да бъдат засадени и нови 1 723 
броя храсти.  Зацветяване се 
предвижда по централната ос, 
където са разположени зелените 
площи между двете централни 
алеи. Ще се оформят геометрич-
ни фигури от вечнозелени хра-
сти - чимшир за нисък бордюр и 
лавровишна в центъра за по-ви-
соки квадрати. Пространството 
между тях ще бъде изпълнено с 
рози. Ще се реконстуират всич-
ки тревни площи. 

В проекта е предвидено из-
граждане на автоматизирана 
система за поливане. За осветя-
ване ще се поставят 85 стълба 
за парково осветление с  енер-
госпестяващи LED осветителни 
тела. Дизайнът ще е съобразен 
с вече монтираните стълбове 
и осветителни тела на площад 

Започва реконструкцията...Празник на инициативността
Шест години Мрежа от информационни центрове за Европейските 

структурни и инвестиционни фондове в България 

„Възраждане“.
Осветяването на паметници-

те ще се осъществи с допълни-
телни LED прожектори.

„Плевен, както всички голе-
ми градове, има нужда от нови 
инфраструктурни проекти и 
ремонтът в Градската градина 
е именно такъв. Знаем, че ще 
причиним неудобство на май-
ките с деца, на родителите, 
които са свикнали да водят  де-
цата си в този зелен оазис на 
Плевен. Надяваме се, че след 
ремонта  Градската градина ще 
стане още по-привлекателно 
място за отдих и детски игри. 
Надяваме се, че това ще ком-
пенсира шестмесечното неу-
добство”, подчерта зам.-кме-
тът Стефан Милев.

По проекта „Осигуряване на 
устойчива градска среда на Пле-
вен”, който ще се финансира от 
Оперативна програма Региони в 
растеж 2014 - 2020, приоритетна 
ос: Устойчиво и интегрирано град-
ско развитие BG16RFOP0011.007 
Изпълнение на интегрирани пла-
нове за градско възстановяване 
и развитие 2014 - 2020, освен в 
Градската градина ще се изпъл-
нят строителните работи и на 
прощад „Стефан Стамболов” и 
във Водната каскада.

Проектът предвижда и ре-
конструкция на четири  пеше-
ходни и един пътнически мосто-
ве на р. Тученица, изграждане 
на четири  детски площадки и 
реконструкция на една същест-
вуваща, както и основен ремонт 
на петнадесет улици и пътен 
надлез.
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Р Е Ш Е Н И Е № 551/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Общинска 

стратегия за подкрепа за личностно разви-
тие на децата и учениците в Община Пле-
вен /2017-2018/

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация 
и чл.197 от Закона за предучилищното и 
училищно образование, чл.5 от Наредбата 
за приобщаващото образование, съгласно 
чл.26, ал.4 от Закона за нормативните акто-
ве, във връзка с чл.77 от АПК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Общинска стратегия за подкре-
па за личностно развитие на децата и учени-
ците в Община Плевен /2017-2018 г./.

2. Стратегията е неразделна част от насто-
ящето решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация и чл.197 
от Закона за предучилищното и училищно 
образование, чл.5 от Наредбата за приобща-
ващото образование, съгласно чл.26, ал.4 от 
Закона за нормативните актове, във връзка 
с чл.77 от АПК, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0785/21.03.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 1 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 № 552/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на 

дейностите за подкрепа на личностно раз-
витие, съгласно Общинската стратегия за 
подкрепа на личностно развитие на децата 
и учениците в Община Плевен /2017-2018 г./

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и 
чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и 
училищно образование и чл.5 от Наредбата 
за приобщаващото образование 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Годишен план на дейностите за 
подкрепа на личностно развитие, съгласно 
Общинската стратегия за подкрепа за ли-
чностно развитие на децата и учениците в 
Община Плевен /2017-2018 г./.

2. Годишният план е неразделна част от на-
стоящето решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация и чл.197, 
ал.3 от Закона за предучилищното и учи-
лищно образование и чл.5 от Наредбата за 
приобщаващото образование, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0785-1/04.04.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 27.04.2017 г., Протокол № 24, 
точка 2 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 № 553/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за из-

пълнение на План за развитие на социални-
те услуги в Община Плевен през 2016 годи-
на

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната адми-
нистрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Отчет за изпълнение на План за 
развитие на социалните услуги в Община 
Плевен през 2016 г., неразделна част от на-
стоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прие-
то на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0812/18.04.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.04.2017 г., Протокол № 24, 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 № 554/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на План за разви-

тие на социалните услуги в Община Плевен 
през 2018 година

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правил-
ника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема План за развитие на социалните 
услуги в Община Плевен през 2018 г., не-
разделна част от настоящото решение.

2. Планът за развитие на социалните услу-
ги в Община Плевен през 2018 г. е нераз-
делна част от Стратегията за развитие на 
социалните услуги в Община Плевен през 
периода 2016-2020 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл.36б, ал.4 и ал.5 от Пра-
вилника за прилагане на Закона за социал-
но подпомагане, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0811/18.04.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 4 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 № 555/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Годишен до-

клад за изпълнение на Годишната програ-
ма за развитие на читалищната дейност в 
Община Плевен през 2016 година

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и 
чл.26а от Закона за народните читалища

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Годишния доклад за изпълнение 
на Годишната програма за развитие на чи-
талищната дейност за 2016 година за чита-
лищата на територията на Община Плевен.

2. Текстът на Годишния доклад в изпълне-
ние на Годишната програма за 2016 г. е не-
разделна част от настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация и чл.26а от 
Закона за народните читалища, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0810/18.04.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точ-
ка 5 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: 

Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 556/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Об-

щина Плевен да представлява Община Пле-
вен в заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК - Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Упълномощава и възлага на Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен да пред-
ставлява Община Плевен в заседанието на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК - 
Плевен, насрочено за 04.05.2017г., и гласува 
по точките от дневния ред, както следва:

1. Съгласуване на План за опазване на окол-
ната среда, включително план за собствен 
мониторинг, в съответствие с изискванията 
на разрешителните за заустване на отпадъч-
ни води и програма за управление на дей-
ностите по третиране на отпадъци /вкл. утай-
ки/, свързани с предоставяне на услуги от 
ВиК - оператора „ВиК” ЕООД - Плевен, на 
основание чл.5.5 от Договора за стопанисва-
не, поддържане и експлоатация на ВиК - сис-
темите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги.

2. Доклад за дейността на „ВиК ЕООД - 
Плевен, за 2016 година, в съответствие с 
чл.12.4. от Договора за стопанисване, под-
държане и експлоатация на ВиК - системи-
те и съоръженията и предоставяне на водо-
снабдителни и канализационни услуги.

3. Приемане на годишен финансов отчет 
на Асоциация по ВиК - Плевен за 2016 годи-
на, на основание чл.28, ал.4 от Правилника 
за организацията и дейността на асоциаци-
ите по водоснабдяване и канализация във 
връзка с чл.40, ал.1, т.3 от Закона за счето-
водството - да гласува „ЗА”.

ІІ. Определя като резервен представител на 
Община Плевен арх. Невяна Иванчева - За-
местник-кмет на Община Плевен, в случай 
на невъзможност на основния представител 
да присъства на заседанието на Общото съ-
брание на Асоциацията по ВиК - Плевен.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да извърши всички необходими правни и 
фактически действия в изпълнение на на-
стоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.198е, ал.3 
и ал.5 от Закона за водите, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0073-5/18.04.2017 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 6 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 № 557/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на годишни от-

чети и баланси за 2016 г. на търговските 
дружества с общинско участие, определя-
не размер на дивидента, дължим на общи-
на Плевен от търговските дружества за 
2016 г. и избор на експерт-счетоводители 
за заверка на годишния финансов отчет на 
дружествата за 2017 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
чл.17, ал.1, т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.1, т.9 и 
т.13, чл.46, чл.47 е чл.49 от Наредба №8 за 
условията и реда за упражняване правата 
на собственик от Община Плевен върху об-
щинската част от капитала на търговските 
дружества на ОбС-Плевен и чл.38, ал.1 от 
Закона за счетоводството,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

  1. Приема годишните отчети и баланси за 

2016 г. на търговските дружества с общин-
ско участие:

„ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
„ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
„Дентален център І-Плевен” ЕООД, град 

Плевен;
„МЦРСМ І -Плевен” ЕООД, град Плевен;
„Тролейбусен транспорт” ЕООД, град 

Плевен;
„Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
„Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
„Тибор” ЕАД, град Плевен;
Не освобождава от отговорност за 2016 г. 

управителните органи на търговските дру-
жества както следва:

Управителя на „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, 
д-р Марияна Лазарова;

Управителя на „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД, 
д-р Красимир Трифонов;

Управителя на „Дентален център” ЕООД, 
д-р Венелин Радев;

Управителя на „МЦРСМ - Плевен” ЕООД, 
д-р Данаил Стойчев;

Управителя на „Тролейбусен транспорт-
Плевен” ЕООД, Ангел Несторов;

Управителя на “Паркстрой” ЕООД, Да-
мянка Владимирова;

Управителите на „Инжстрой” ЕООД, Йор-
дан Богословов и Пламен Петков.

3. Не освобождава от отговорност за 2016 
г. управителя на „Инжстрой” ЕООД, град 
Плевен - Валентина Вълчанова. 

Не освобождава от отговорност членовете 
на Съвета на директорите на „Тибор” ЕАД: 
Мая Макавеева, Делчо Янков и Анатолий 
Илиев и Изпълнителния директор - Делчо 
Янков; Петя Петкова, Лидия Железарова и 
Борислав Борисов, членове на Съвета на 
директорите на „Тибор” ЕАД и Изпълни-
телния директор - Петя Петкова. 

Не освобождава от отговорност за 2016 г. 
управителя на „Паркстрой” ЕООД, Краси-
мир Петров.

6. Освобождава от плащане в размер на 
100% от дължимия дивидент за 2016 г. 
следните търговски дружества, приключи-
ли 2016 г. на печалба: 

 „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
 „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
 „МЦРСМ І -Плевен”ЕООД, град Плевен;
 „Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
 „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
 „Тибор” ЕАД, град Плевен;
Задължава управителите на търговските 

дружества по т.6 да ползват освободения 
дивидент за закупуване на дълготрайни ма-
териални активи, необходими за осъществя-
ване на основната икономическа дейност, за 
която са регистрирани и за извършване на 
строително-ремонтни работи.

Задължава управителите на търговските 
дружества по т.6 да представят всяко три-
месечие отчет за начина на изразходване на 
средствата от освободения дивидент.

Управителните органи на следните търгов-
ски дружества:

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД - град 
Плевен;

 „Инжстрой” ЕООД - град Плевен;
„Тибор” ЕАД - гр. Плевен
да проведат конкурс за избор на експерт-

счетоводител за заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2017 година на търговските 
дружества и внесат в Общински съвет -Пле-
вен в срок до 30.06.2017 година протокол от 
проведения конкурс и предложение за екс-
перт-счетоводител.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
чл.17, ал.1, т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.1, т.9 и 
т.13, чл.46, чл.47 е чл.49 от Наредба №8 за 
условията и реда за упражняване правата 
на собственик от Община Плевен върху об-
щинската част от капитала на търговските 
дружества на ОбС-Плевен и чл.38, ал.1 от 
Закона за счетоводството, по предложение 
от Постоянните комисии по „Стопанска по-
литика и транспорт” и „Бюджет и финансова 
политика”, с вх.№ ОбС-0765/25.04.2017 г., на 
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заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точ-
ка 7 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: 

Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 558/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване на член на Съ-

вета на директорите на „Мизия” 2000” АД
На основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.23от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.233, ал.4 от Търговския закон и чл.56 от 
Наредба №8 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност и отговорност 
Веселка Йорданова Здравкова като член на 
Съвета на директорите на „Мизия 2000” АД.

2. Избира за член на Съвета на директори-
те на „Мизия 2000” АД, Цеца Овчарова, ди-
ректор дирекция „Икономическо развитие” 
при Община Плевен.

3. Възлага на представителя на Община 
Плевен да гласуван на Общо събрание на 
акционерите, съобразно взетите решения 
по т.1 и т.2, след като внесе в Общински съ-
вет - Плевен информация относно взетите 
от Общото събрание решения.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.233, ал.4 
от Търговския закон и чл.56 от Наредба №8 
на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0241-1/05.04.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точ-
ка 8 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: 

Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 559/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна н състава на Об-

ществения съвет по социално подпомагане, 
утвърден с Решение №013/26.11.2015 г. на 
Общински съвет- Плевен

На основание чл.21, ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната админи-
страция и чл.35 от Закона за соцоално под-
помагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Променя решение №013/26.11.2015 г. на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

§1 В т.2.8 на мястото на г-н Дикран Оване-
сян, избира представител на Община Плевен, 
Ирина Йорданова-Ранкова, главен експерт в 
отдел „Здравеопазване и социални дейности” 

§2 В т.2.9. на мястото на Драгомир Стой-
чев, избира представител на Община Пле-
вен Лена Ламбова - главен юрисконсулт в 
отдел „Правно и нормативно обслужване” в 
Община Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 
и чл.35 от Закона за соцоално подпомага-
не, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0030-
2/18.04.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 27.04.2017 г., 
Протокол № 24, точка 9 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 № 560/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №271 

/28.07.2016 г. на Общински съвет - Плевен.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №271/28.07.2016 г. на 
Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.10 и т.24 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, по 
предложение от Калин Поповски - Общински 
съветник с вх.№ ОбС-0454-1/18.04.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 
10 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: 

Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 561/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване на капитала 

на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен, чрез непарич-
на вноска, представляваща 9,295 идеални 
части от сградата на Кооперативен пазар 
към активите на дружеството

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.193 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 
и т.3 от Наредба №8 на Общински съвет- 
Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за апортиране вноска, 
представляваща 9,295 идеални части от соб-
ственост на Община Плевен в съсобствен с 
„Тибор” ЕАД имот, представляващ двуетаж-
на търговска сграда - Кооперативен пазар.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен из-
готвянето на оценката на апортния имот.

3. След изготвяне оценката да бъде вне-
сена за утвърждаване от Общински съвет 
- Плевен

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.193 от Търгов-
ския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №8 
на Общински съвет- Плевен, по предложение 
от Калин Поповски - Общински съветник, с 
вх.№ ОбС-0766/18.04.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 11 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 № 562/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни 

компенсирани промени между обектите от 
поименния списък за капиталови разходи на 
Община Плевен за 2017 година

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.124, ал.3 и 4 от Закона за публичните 
финанси, чл.41, ал.3 и 4 от Наредба №10 за 
условията и реда за съставяне на тригодиш-
на бюджетна прогноза за местните дейно-
сти и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Газификация ДГ „На-
дежда”, финансиран със средства от Целева 
субсидия за капиталови разходи за 2017 го-
дина, както следва: било 120 000 лева, става 
95 000 лева.

2. Изменя обект „Топлофициране ДГ „Син-
чец”, финансиран със средства от Целева 

субсидия за капиталови разходи за 2017 го-
дина, както следва: било 75 000 лева става 
100 000 лева.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да извърши всички правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Ре-
шение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.124, ал.3 
и 4 от Закона за публичните финанси, чл.41, 
ал.3 и 4 от Наредба №10 за условията и реда 
за съставяне на тригодишна бюджетна про-
гноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюд-
жета на Община Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0701-5/06.04.2017 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 13 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 № 563/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен 

урегулиран поземлен имот с идентифи-
катор 56722.661.73 - УПИ І-3986, кв.10, 
отреден за жилищно строителство, 
ул.”Огоста”№13, гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоу-
правление и местната 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 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управле-
ние и разпореждане с имотите - общинска 
собственост в Община Плевен през 2017 
година, в раздел Б „Имоти, които Община 
Плевен има намерение да продаде”, като 
включва: незастроен урегулиран поземлен 
имот, находящ се в град Плевен, ул. „Огос-
та”№13, с идентификатор 56722.661.73 
- УПИ І-3986, кв.10, отреден за жилищно 
строителство, с площ 275 кв.м., актуван с 
акт за частна общинска собственост АОС 
№40691/23.10.2014 г.

2. Да се продаде недвижим имот - част-
на общинска собственост, актуван с АОС 
№40691 от 23.10.2014 г., находящ се в град 
Плевен, ул.”Огоста”№13, представляващ 
незастроен урегулиран поземлен имот с 
идентификатор 56722.661.73, с площ 275 
кв.м., урбанизирана територия, с начин на 
трайно ползване: за ниско застрояване, а по 
регулационния план на града - УПИ І-3986, 
кв.10, отреден за жилищно строителство, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, с 
предварително представяне на предложе-
нията от участниците в администрацията 
на Община Плевен, при първоначална цена 
40 000 /четиридесет хиляди/ 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 Пле-
вен да сключи договор за продажба на имо-
та по т.2, съгласно нормативните изисква-
ния, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната 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 Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от 
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0806/12.04.2017 г., на заседа-

ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 14 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 № 564/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински не-

движим имот - незастроен УПИ VІІ с площ 
590 кв.м., отреден за жилищно строител-
ство, кв.7 по плана на с.Буковлък, чрез пуб-
личен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 
от Закона за общинската собственост, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публи-
чен търг с предварително представяне на 
предложенията от участниците в админи-
страцията на Община Плевен за продажба 
на незастроен УПИ VІІ с площ 590 кв.м., 
отреден за жилищно строителство, кв.7 
по плана на с. Буковлък, актуван с АОС 
№34532/14.04.2006 г., при първоначална 
цена 4 000 /четири хиляди/ лева без ДДС и 
депозит в размер на 10 %, от първоначална-
та цена за имота.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да назначи комисия, която да организира и 
проведе търга за продажба на имота.

3. Упълномощава Кмета на Община Пле-
вен да сключи договор за продажба на имо-
та по т.1 съгласно нормативните изисквания 
със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл.35, 
ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет- Плевен  по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0801/07.04.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 15 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 № 565/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински 

недвижим имот- незастроен УПИ ХХV с 
площ 620 кв.м., отреден за жилищно стро-
ителство, кв.50, по плана на с.Буковлък 
чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.8, 
ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление 
и разпореждане с имотите - общинска соб-
ственост в Община Плевен през 2017 г., в раз-
дел ІІІ, точка Б „Имоти, които Община Плевен 
има намерение да продаде”, с незастроен УПИ 
ХХV с площ 620 кв.м., отреден за жилищно 
строителство, кв.50 по плана на с.Буковлък, 
актуван с АОС 0№32299/29.05.2002 г.

2. Да се организира и проведе публичен 
търг за продажба на имота по т.1, чрез пред-
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варително представяне на предложенията 
от участниците в администрацията на Об-
щина Плевен, при първоначална цена 4 000 
/четири хиляди/ лева без ДДС и депозит в 
размер на 10 % от първоначалната цена за 
имота.

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

4. Упълномощава Кмета на Община Пле-
вен да сключи договор за продажба на имо-
та по т.1, съгласно нормативните изисква-
ния, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл.8, ал.9, 
чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, чл.47, ал.1 и ал.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 Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0802/07.04.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 
16 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: 

Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 566/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим 

имот - ПИ 594 с площ 1040кв.м., отреден за 
озеленяване, кв.87 по плана на с.Брестовец

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.34, ал.2 от Закона за общинската собст-
веност, чл.199 от Закона за устройство на 
територията, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Димитър Тодоров Ива-
нов и Валя Тодорова Узунова недвижим 
имот - ПИ 594, отреден за озеленяване, 
кв.87 по плана на с. Брестовец за сумата от 
20 000,00 /двадесет хиляди/ лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл.34, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, 
чл.199 от Закона за устройство на територи-
ята, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0816/18.04.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 
17 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: 

Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 567/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсоб-

ственост между Община Плевен и Иван 
Цветанов Иванов върху недвижим имот, 
представляващ незастроен урегулиран по-
землен имот - УПИ Х-235, кв.28 по плана на 
с.Ралево, Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската 
собственост и чл.60, ал.4 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху 
недвижим имот, находящ се в с.Ралево, об-
щина Плевен, представляващ застроен уре-
гулиран поземлен имот - УПИ І-235, кв.28, 

чрез продажба на 20 кв.м. придаваема част 
- общинска собственост и изкупуване на 10 
кв.м. отчуждаема част - собственост на Иван 
Цветанов Иванов, като за изравняване на дя-
ловете Иван Цветанов Иванов следва да за-
плати на Община Плевен разликата в цената 
на придаваемите и отчуждаеми части в раз-
мер на 75 /седемдесет и пет/ лева без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Пле-
вен да сключи договор за прекратяване на 
съсобственост съгласно нормативните изи-
сквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.36, ал.1, 
т.2 и т.3 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.60, ал.4 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Ми-
лен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0807/12.04.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 18 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 № 568/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на при-

строяване към гараж върху общински не-
движим имот в град Плевен, ул.”Тулча”№2, 
кв.170 - ПИ 56722.662.509 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на Асан Исметов Хаджи-
пехливанов, възмездно право на пристро-
яване със застроена площ 12,06 кв.м., върху 
урегулиран поземлен имот с идентификатор 
56722.662.509, по план за регулация - УПИ 
ІV, кв.170, гр. Плевен, ул. „Тулча”№2, акту-
ван с акт за частна общинска собственост 
№35679/23.10.2009 г., за разширяване на га-
раж - самостоятелен обект в сграда с иден-
тификатор 56722.662.509.8.8, по одобрен на 
15.03.2017 г. от Главния архитект на Общи-
на Плевен инвестиционен проект.

2. Правото на пристрояване да се учреди за 
сумата от 700 /седемстотин/ лева.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за учредяване възмездно 
право на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от 
настоящото решение и нормативните изиск-
вания.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.38, ал.2 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0808/13.04.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.04.2017 г., Протокол № 24, 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 № 569/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищни 

сгради построени в общински недвижим 
имот - УПИ VІІІ, кв.6 по плана на с.Опанец

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.33 
от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 
и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съ-

вет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Диана Серафимова Бен-
зерова недвижим имот- жилищни сгради, 
построени върху общински недвижим имот 
- УПИ VІІІ, кв.6 по плана на с. Опанец, ак-
туван с АОС №35622/07.09.2009 г. за сумата 
от 50 000 /петдесет хиляди/ лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл.33 от 
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от За-
кона за общинската собственост, чл.5, т.2 и 
чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0796/05.04.2017 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.04.2017 
г., Протокол № 24, точка 20 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: 

Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 570/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на места за раз-

полагане на скулптурите от Международ-
ния симпозиум по скулптура „Плевен 2017”

На основание чл.22, ал.1, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.57, ал.1, чл.62, ал.7, т.6 и ал.8 от Закона 
за устройство на територията, чл.23, т.2 и 
чл.25 от Наредба №15 на Общински съвет 
- Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за поставяне на монумен-
тално-декоративни елементи - скулптури в 
УПИ І, кв.267 по плана на гр. Плевен, съ-
гласно приложената графична част.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
предприеме необходимите действия по из-
пълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.57, ал.1, чл.62, 
ал.7, т.6 и ал.8 от Закона за устройство на те-
риторията, чл.23, т.2 и чл.25 от Наредба №15 
на Общински съвет - Плевен,  по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0752-1/18.04.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 
22 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 № 571/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на предварите-

лен договор за промяна границите на съ-
седни урегулирани поземлени имоти, на 
основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от 
ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински 
съвет- 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.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за 
устройство на територията, чл.19 от Закона 
за задълженията и договорите, чл.36, ал.1, 
т.2 и т.3 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.50 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Пле-
вен да сключи предварителен договор по 
чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство 
на територията, съгласно приет проект за 

изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с иден-
тификатори 56722.666.3, 56722.666.1053 и 
56722.666.1054, попадащи в границите на 
УПИ І, кв.428 по плана на гр. Плевен, за 
продажба на 274кв.м. идеални части от об-
щински имот с идентификатор 56722.666.9, 
за образуване на нов УПИ VІ-666.1090, на 
„ЕЛКОМ-ВМВ” ООД, на стойност 12 880 
/дванадесет хиляди осемстотин и осемде-
сет/ лева без ДДС и за покупка на 26 кв.м., 
попадащи в уличен тупик- поземлен имот с 
идентификатор 56722.66.1094, собственост 
на „ЕЛКОМ-ВМВ” ООД, на стойност 1 220 
/хиляда двеста и двадесет/ лева без ДДС.

2. В случай, че изменението на приетият 
в т.11 с протокол №45 от 10.11.2016 г. на 
ЕСУТ при Община Плевен проект за из-
менение на ПУП-ПРЗ за имоти с иденти-
фикатори 56722.666.3, 56722.666.1053 и 
56722.666.1054, попадащи в границите на 
УПИ І, кв.428 по плана на гр.Плевен, не 
бъде одобрено и не влезе в сила шест месе-
ца след сключване на предварителния дого-
вор, се извършва нова оценка, въз основа на, 
която се сключва окончателен договор.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен в 
едномесечен срок след влизане в сила на за-
поведта за изменение на ПУП-ПРЗ за позем-
лени имоти с идентификатори 56722.666.3, 
56722.666.1053 и 56722.666.1054, попада-
щи в границите на УПИ І, кв.428 по плана 
на гр. Плевен да сключи с „ЕЛКОМ-ВМВ” 
ООД окончателен договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.15, ал.3, 
във връзка с ал.5 от Закона за устройство на 
територията, чл.19 от Закона за задълженията 
и договорите, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за 
общинската собственост и чл.50 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0805/11.04.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 23 
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 № 572/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план 

- Парцеларен план на елементите на тех-
ническата инфраструктура за прокарване 
на трасе на ел. кабелно отклонение 20 kV до 
поземлен имот 076100 в м. „Витска ялия”, 
землище с. Опанец

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администра-
ция, чл.8 от Закона за общинската собстве-
ност, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 
и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правил-
ника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Под-
робен устройствен план - Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура 
за прокарване на трасе на ел.кабелно отклоне-
ние 20 kV до поземлен имот 076100 в м. „Вит-
ска ялия”, землище с. Опанец, преминаващо 
със сервитут през следните поземлени имоти: 
77002 с начин на трайно ползване - полски 
път, публична общинска собственост, земли-
ще с.Опанец; 199 с начин на трайно ползва-
не - поземлен имот за транспорт, път І клас, 
публична държавна собственост, землище 
с.Опанец; 76201 с начин на трайно ползване - 
полски път, публична общинска собственост, 
землище с.Опанец; 76202 с начин на трай-
но ползване - местен път с трайна настилка, 
публична общинска собственост, землище с. 
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Опанец.
2. Дава предварително съгласие за прокарва-

не на трасе на ел.кабелно отклонение 20kV до 
поземлен имот 076100 в м.”Витска ялия”, зе-
млище с.Опанец, преминаващо със сервитут 
през следните поземлени имоти: 77002 с на-
чин на трайно ползване - полски път, публич-
на общинска собственост, землище с.Опанец; 
76201 с начин на трайно ползване - полски 
път, публична общинска собственост, земли-
ще с. Опанец; 76202 с начин на трайно полз-
ване - местен път с трайна настилка, публична 
общинска собственост, землище с. Опанец.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /
пет/ години.

4. Одобрява заданието за изработване на 
Подробен устройствен план по т.1.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен 
или оправомощено лице да извърши необ-
ходимите правни и фактически действия, в 
изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устрой-
ство на територията не подлежат на оспор-
ване, съгласно чл.124б, ал.4

Мотиви: Настоящото решение е при-
ето 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 администра-
ция, чл.8 от Закона за общинската собстве-
ност, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 
и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правил-
ника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0815/18.04.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.04.2017 г., Протокол № 24, 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 № 573/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване 

на Подробен устройствен план- План за за-
строяване за поземлен имот с идентифика-
тор 56722.732.687 в местността „Мъртва 
долина” в землището на гр. Плевен, пар-
целарни планове на елементите на техни-
ческата инфраструктура и одобряване на 
Задание за изработване на подробен ус-
тройствен план

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.18 от Закона за опазване на земеделските 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Разрешава изработването на проект за Под-
робен устройствен план -План за застрояване 
за ПИ 56722.732.687 в местността „Мъртва 
долина”, в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура. При изработване на подроб-
ния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила 
и нормативи за устройство на отделните ви-
дове територии и устройствени зони.

Одобрява заданието за изработване на 
Подробен устройствен план - План за за-
строяване за ПИ 56722.732.687 в местност-
та „Мъртва долина”, в землището на гр. 
Плевен и парцеларни планове на елементи-
те на техническата инфраструктура.

Възлага на Кмета на Община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходи-
мите правни и фактически действия, съ-
гласно разпоредбите на Закона за устрой-
ство на територията, свързани с изпълнение 
на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устрой-
ство на територията не подлежат на оспор-
ване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл.18 от 
Закона за опазване на земеделските чл.124а, 
ал.1, ал.5 и ал.7, и чл.124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0814/18.04.2017 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 25 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 № 574/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заплащане на гаранция за 

издаване на АТА карнет на Българска тър-
говско-промишлена палата във връзка с 
участие на експонати на РВИМ - Плевен, в 
изложба на Държавния исторически музей 
- Москва

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава внасянето на парична гаран-
ция за издаване на АТА карнет от БТПП в 
размер на 30 690 /тридесет хиляди шест-
стотин и деветдесет/ лева, представляващи 
30% от застрахователната стойност на екс-
понатите, които ще участват в изложбата в 
Държавния исторически музей в гр. Москва 
в периода м. май - м. септември 2017 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
извърши необходимите правни и фактиче-
ски действия във връзка с изпълнението на 
т.1 от настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0820/26.04.2017 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.04.2017 г., Протокол № 24, 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 № 575/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно 

за управление на Висшия съдебен съвет за 
нуждите на Районен съд - гр. Плевен, не-
жилищен имот- частна общинска собстве-
ност, представляващ: част от самосто-
ятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.765.4.2 - складово помещение с 
площ 6,60 кв.м., находящо се на първия етаж 
вдясно от входа и избено помещение с площ 
15,00 кв.м., в сутерена - прилежаща част 
към самостоятелен обект в сграда с иденти-
фикатор 56722.660.765.4.3 на ул.”Димитър 
Константинов” №23б, град Плевен, актуван 
с АОС №37300/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската 
собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за упра-
вление на Висшия съдебен съвет за нуждите 
на Районен съд - Плевен за срок от 5 /пет/ 
години, недвижим, нежилищен имот- частна 
общинска собственост, представляващ: част 
от самостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор 56722.660.765.4.2 - складово помеще-
ние с площ 6,60 кв.м., находящо се на първия 

етаж вдясно от входа и избено помещение с 
площ 15,00 кв.м., в сутерена - прилежаща част 
към самостоятелен обект в сграда с иденти-
фикатор 56722.660.765.4.3 на ул.”Димитър 
Константинов” №23б, град Плевен, актуван с 
АОС №37300/15.12.2011 г.

2. Консумативните разходи, свързани с те-
кущото обслужване и поддръжка на имота, 
както и данък сгради и такса битови отпа-
дъци са за сметка на Висшия съдебен съвет.

3. Упълномощава Кмета на Община Пле-
вен да сключи договор за безвъзмездно уп-
равление на имота по т.1 с Висшия съдебен 
съвет, съгласно действащите разпоредби и 
условията по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.12, ал.3 
и ал.4 от Закона за общинската собственост 
и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0821/20.04.2017г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.04.2017 г., Протокол № 24, точка 27 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 № 576/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Регио-

нален исторически музей - Плевен, с парт-
ньорски проект „Технологични иновации 
в музейните практики” за външно финан-
сиране по Програмата за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния 
- България 2014-2020 г.”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие РИМ - Плевен, да участва 
като партньор при кандидатстване с парт-
ньорски проект „Технологични иновации 
в музейните практики” с водещ партньор 
Окръг Констанца за привличане на финан-
сови средства по Приоритетна ос 2 „Зелен 
регион”, Специфична цел 2.1 „Да се подо-
бри устойчивото използване на природното 
наследство и ресурси и културното наслед-
ство” на Програмата за трансгранично съ-
трудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - 
България 2014-2020 г.”.

2. Дава съгласие Община Плевен да оси-
гури не по-малко от 2% от одобрения след 
кандидатстване бюджет, определен за РИМ 
- Плевен, по проекта по т.1 за извършените 
разходи в качеството му на партньор.

3. Дава съгласие Директорът на РИМ - Пле-
вен да подпише необходимите документи във 
връзка с кандидатстването по проекта.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0828/27.04.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 27.04.2017 г., Протокол № 
24, точка 28 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 № 577/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община 

Плевен с партньорски проект „Маршрут 
на паметта: устойчиви трансгранични 
продукти за мемориален парк „Гривица” и 
крепост „Турну Мъгуреле” за външно фи-
нансиране по Програмата за трансгранич-

но сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъ-
ния - България 2014-2020 г.”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен, да кан-
дидатства с партньорски проект „Марш-
рут на паметта: устойчиви трансгранични 
продукти за мемориален парк „Гривица” и 
крепост „Турну Мъгуреле” за привличане 
на финансови средства по Приоритетна ос 
2 „Зелен регион”, Специфична цел 2.1. „Да 
се подобри устойчивото използване на при-
родното наследство и ресурси и културното 
наследство” на Програмата за трансгранич-
но сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъ-
ния - България 2014-2020 г.”

2. Дава съгласие Община Плевен да оси-
гури не по-малко от 2% собствен финансов 
принос от одобрения бюджет, определен за 
Община Плевен, по проекта по т.1 за извър-
шените разходи в качеството й на бенефи-
циент.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0830/27.04.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 27.04.2017 г., Протокол № 
24, 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 № 578/27.04.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Общи-

на Плевен с партньорски проект „E-TEN 
- подобряване на достъпа на вторичните 
възли Плевен и Телеорман до транспорт-
ната мрежа TEN-T” за външно финанси-
ране пред Програмата за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния 
- България 2014-2020 г.” 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен, да кан-
дидатства с партньорски проект „E-TEN 
- подобряване на достъпа на вторичните 
възли Плевен и Телеорман до транспорт-
ната мрежа TEN-T” за привличане на фи-
нансови средства по Приоритетна ос 1 
„Добре свързан регион”, Специфична цел 
1.1. „Подобряване на планирането, разра-
ботването и координирането на трансгра-
нични транспортни системи за по-добри 
връзки с TEN-T транспортни мрежи” на 
Програмата за трансгранично сътрудни-
чество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - Бълга-
рия 2014-2020 г.”

2. Дава съгласие Община Плевен да оси-
гури не по-малко от 2% собствен финансов 
принос от одобрения бюджет, определен за 
Община Плевен, по проекта по т.1 за извър-
шените разходи в качеството й на бенефи-
циент.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0829/27.04.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 27.04.2017 г., Протокол № 
24, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - 
Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: 

Мартин Митев
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СПОРТ

Големият успех за плевенска-
та атлетика в края на април дой-
де от състезателка на АК „Геор-
ги Дъков”. Яна Копчева изпрати 
гюлето на 15,11 м, подобрявайки 
националния рекорд за девойки 
младша възраст. Спортното съ-
битие беше в Габрово, където се 
проведе турнира по лека атлети-
ка „Никола Вълчанов“. Възпи-
таничката на треньорката Галя 
Николова пребори съпернички-
те си с преднина от 4-5 метра, 
което я направи недостижима 
във възрастовата си група. В 
класирането Пламена Владими-
рова от Велико Търново остава 
втора с 11,75 м, а на трето място 
е Михаела Йорданова от Трявна 
с 9,92 м. 

Треньорът на талантливата 
състезателка сподели, че пос-
тигането на подобен резултат е 
било очаквано, но тя трябва да 
се стреми към много по-добри 
резултати, за да достигане нор-
матива от 15,40 м.

Постиженията на Яна са 

плод на седемгодишен труд. 
Момичето е започнало занима-
ния при известната плевенска 
специалистка в леката атлетика 
Галя Николова още в трети клас. 
Срещнали са се на бала на сес-
тра й Снежка и тъй като майка 
й е бивша гребкиня, сестра й  - 
волейболистка, момичето се за-
писва да тренира лека атлетика в 

клуб „Георги Дъков”. „Сега вече 
е сред големите, като в Бълга-
рия няма конкуренция”, комен-
тира Галя Николова и добавя, 
че това не бива да я успокоява, 
защото предстоят нови изпита-
ния. Състезателката е покрила 
норматив за Балканските игри, 
трябва да се справи и с норма-
тива за Световното първенство 

за младша възраст на диск и на 
гюле. Предстоящите състезания 
от календара са Балканиадата, 
Европейското първенство през 
следващата година в нейна-
та възрастова група - девойки 
младша, където треньорката се 
надява да постигне още по-до-
бри резултати. 

Яна Копчева не обича много 
да говори за себе си. Казва, че 
се справя - и с учението, и със 
спорта. От две години преследва 
рекордите и е много радостна, че 
в Габрово е хвърлила 15,11 м. В 
разговор с момичето научихме, 
че страстта й е грижата за живот-
ните и любовта към конете. Има 
си и любимка - расовата кобила 
Нанси, която е от много добро 
потекло. А мечтата й е да завър-
ши ветеринарна медицина. Сега 
помага на родителите си, кои-
то имат ферма за расови кучета 
край Плевен. Язди редовно Нан-
си и помага за отглеждането на 
кучетата. Вечер се готви за учи-
лище. Липсва й свободно време, 

Завършиха ремонтите в спортната зала „Спартак”. Тя  е една от 
най-старите бази в Плевен, която се използва за различни видове 
спорт от десетилетия. Средствата в размер на 90 000 лв. бяха гла-
сувани от общинските съветници в бюджета за миналата година и 
трябваше да са съфинансиране по програма „Красива България”. 
След като Община Плевен не бе одобрена, отново с решения на Об-
щинския съвет, предвидената сума се изразходи за спешни ремонти 
на залата. Това стана след провеждането на обществени поръчки. С 
парите от началото на тази календарна година е подменена догра-
мата на залата по акробатика в залата по акробатика и художестве-
на гимнастика и по тенис на маса. Цялостно са ремонтирани сер-
визните помещения в общите части, монтирано е ново сензорно 
осветление в коридорите, сменени с нови са и две от входните вра-
ти. С подмяната на дограмата се подобрява енергийната ефектив-
ност, но цялостно зала „Спартак” се нуждае от саниране, както и от 
изграждане на отопление.

Младата плевенска надежда 
в тениса на корт - Росица Денче-
ва спечели Международния тур-
нир по тенис при момичетата до 
12 г., провел се в Добрич. В мно-
го оспорван и драматичен финал 
талантливата състезателка на 
ТК „Плевен 90“ се наложи над 
Джулия Златева (ТК „Испано“) 
с 4:6, 7:6(4), 6:2. „Беше голяма 
битка. Изключително луд мач с 
много обрати. Джулия беше на 
2 точки от победата, но в край-
на сметка Роси успя да обърне 
мача и да спечели“, коментира 
един от треньорите на национа-

лите ни Даниел Ангелов.
Денчева си тръгва от Добрич 

с две купи, след като триумфира 
и в турнира на двойки заедно с 
Анастасия-Александра Николо-
ва.

Росица Денчева е състезател 
на тенисклуб „Плевен 90” и е 
една от перспективните състе-
зателки, определени за участие 
в Националния „Б” отбор на 
Българската федерация по те-
нис. Наскоро, като национален 
състезател, взе участие в меж-
дународен турнир в Анталия, 
Турция, където успя да победи 

повечето от съперничките си.  
На тенискортовете е от 4-го-
дишна. В момента е на 10 и учи 
в СУ „Иван Вазов”. От началото 
на годината Денчева няма за-
губа на държавен турнир и до 
края на 2017-а ще се пробва в 
надпревари за 14-годишни, кое-
то ще й позволи да продължи 
със своето развитие в големия 
спорт. Част от средствата, кои-
то Община Плевен разпредели 
за спортния тенисклуб се дават 
за развитието и на младата ни 
спортна надежда, коментираха в 
ТК „Плевен 90”.

Яна Копчева се цели във върховете на леката атлетика
но не се оплаква. Основната й 
работа е насочена към подготов-
ката за Балканските игри и се на-
дява, че ще спечели медал. 

И тя е солидарна с треньор-
ката си, че ще гони норматив за 
Европейско и за Световно пър-
венство. А Балканските игри ще 
бъдат първата международна 
изява за Яна. Не се притесня-
ва и е решена да покаже какво 
може. Пошегувахме се в края на 
срещана с младата състезателка 
и я провокирахме с въпрос за 
предположението й за това как-
во ще постигне до края на 2017 
година. Тя се засмя, но изпусна 
цифра, която записахме - поне 
15,80 - 16 метра. 

Не мина и седмица и Яна 
се приближи до заветните 16 
метра. На 29 април девойката 
отново зае първото място с нов 
национален рекорд. Този път тя 
изпрати гюлето на 15.32 м. Ус-
пехът си Копчева записа на тур-
нира „Коста Василев”, провел 
се в Шабла. 

Приключи ремонтът
в зала „Спартак”

10-годишна плевенска тенисистка 
ВЛЕЗЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР




