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Културна програма и спортни 
забавления на Деня на детето 

подготви Общината
Управителят на „Тролейбу-

сен транспорт” ЕООД Ангел 
Несторов и ръководителят на 
проекта „Развитие на интег-
риран градски транспорт - гр. 
Плевен” Мирослав Илиев зами-
нават на инспекция в Полша, за 
да установят дали произвежда-
ните от фирма „Соларис Коуч” 
14 нови тролейбуса отговарят 
на техническите специфика-
ции, заложени в обществената 
поръчка. В края на юни в Пле-
вен ще пристигнат първите 7 
тролейбуса по проекта, който 
се изпълнява съгласно Договор 
BG16RFOP001-1.007-0003-С01. 
Общата стойност на проекта 
„Развитие на интегриран град-
ски транспорт - гр. Плевен” е 
17 249 286,80 лв., от които евро-
пейското съфинасиране е 14 267 
147,15 лв., националното - 2 517 
731,85 лв. и собственото съфи-
нансиране от страна на Община 
Плевен - 464 407,80 лв.

„Проектът е най-големият, 
реализиран от местната адми-
нистрация по ОП „Региони в 
растеж” и е продължение на 
предходния. Насочен е отново 
към устойчив градски транс-
порт в Плевен чрез намаляване 
на вредните емисии, шума и по-
добряване качеството на транс-
портните услуги посредством 
въздействие върху подвижния 
състав, управлението на трафи-
ка и въвеждане на интелигентни 
транспортни системи“, допълни 
зам.-кметът с ресор „Финанси и 
икономика” Милен Яков.

В края на юли ще пристиг-
нат и останалите 7 тролейбуса, 
така че от август вече всички 14 
нови машини ще са в движение. 
От старите тролейбуси ще оста-
нат само 6 - един ще е учебен, 
един се окомплектова в момента 
в оригинален вид и ще бъде му-
зеен експонат, останалите ще се 
съхраняват за резерв. 

Новите машини ще изглеж-
дат като закупените през пре-
дходния период 40, но разликата 
е, че ще имат възможност да се 
движат автономно, не с дизе-
лово гориво, а с акумулаторни 
батерии. Автономното им прид-
вижване ще е на разстояние до 
5 км, а част от произвежданата 
при движението енергия ще за-
режда батериите.

По проекта се предвижда и 
внедряване на електронна сис-
тема за таксуване, която ще 
замени досегашните билети. 
Това ще се случи не по-рано от 
2019 г., като в началото ще има 
адаптивен период. Предвидено 
е провеждането на обучителни 
кампании и за гражданите за ра-
бота с тикет системата. 

На 16 пункта, които включ-
ват ключови кръстовища в града 
и вход-изходите на Плевен, по 
проекта ще се изгради система 
за видеонаблюдение, което ще 
подобри безопасността и усло-
вията за движение по пътища-
та, ще пести време, ще осигури 
спазване на разписанията, нама-
ляване на закъсненията в пико-
вите часове. Видеонаблюдение-
то ще спомогне за регистриране 
на нарушенията, ще бъде и пси-
хологически фактор в превен-
цията на опасното поведение на 
участници в движението.

Подмяната на амортизирани 
сервизни машини на „Тролей-
бусен транспорт” ЕООД е пред-
видена също като компонент 
на проекта и ще бъде извърше-
на чрез доставката на две нови 
специализирани машини, в т. ч. 
машина за ремонтни дейности 
по контактната мрежа /вишка/ 
и 1 машина-влекач. Чрез тях 
ще може да се реализира бързо 
обслужване на възникнали ава-
рийни ситуации, отпушване на 
трафика, респективно намалява-
не на загубите на превозвачите 
и пътниците и предотвратяване 
на транспортни произшествия.

Във връзка със строител-
ни работи за изграждане на 
Контролен център и Билетен 
център за внедряване на елек-
тронната система за таксуване, 
от 15 юни продажбата на абона-
ментни карти ще се осъществя-
ва в старото тролейбусно депо, 
а не в сегашния билетен център 
на ул. „Дойран”, съобщи упра-
вителят на дружеството Ангел 
Несторов. Очаква се строител-
ните дейности да продължат 75 
дни и да преустроят сегашния 
билетен център в два офиса и 
сървърно помещение, в което 
ще се събира информацията 
от валидаторите, които ще бъ-
дат разположени в превозните 
средства. 

Започна активната работа
по втората част на проекта

за Интегриран градски 
транспорт на Плевен

От 15 юни абонаментни карти ще се 
продават в старото тролейбусно депоЦелодневен детски празник за най-

малките си жители подари на 1 юни 
Община Плевен. За малчуганите от 

града ни имаше различни инициативи, започ-
нали рано сутринта и продължили до вечерта. 
Детски градини организираха локални търже-
ства за Деня на детето, ангажирайки с различни 
прояви свои възпитаници. Повече от проявите, 
организирани с подкрепата на Община Плевен, 
се проведоха в обновената Градска градина. Тър-
жество имаше и на Панорама „Плевенска епопея 
1877 г.”, където децата пяха, танцуваха, забавля-
ваха се и рисуваха своите мечти в организиран 
конкурс за рисунка върху асфалт. Всички творби 

образуваха дълга детска рисунка, а за най-добри-
те художници имаше награди. През целия ден по 
повод Международния ден на детето входът в 
Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” беше без-
платен за деца и учащи.

В късния следобед в Градската градина има-
ше спортни забавления и празничен концерт. 
Малчуганите бяха поздравени от кмета Георг 
Спартански. 

За много от децата 1 юни беше началото на 
ваканцията. Затова и всички ние желаем на мал-
ките плевенчани щастливо детство и много игри 
през лятото, но да не забравят и за училището, 
което ще ги очаква в средата на септември. 
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Музикантите от Общински 
духов оркестър - Плевен, с ди-
ригент Пламен Марков, участват 
от 7 до 11 юни в 55-ото издание 
на един от най-старите Между-
народни музикални фестивали 
на духовата музика в Европа, в 
град Колин, Чехия. 

За първи път музикантите 
свирят на  50-ото издание, а  сега 
след години те отново се пред-
ставят там. „Безспорно тази офи-
циална покана до Община Пле-
вен е едно признание за  високия 
професионализъм на духовия ни 
оркестър”, каза Стефка Григоро-
ва, началник на отдел „Култура“. 
Доказателство за това е и фактът, 
че в  момента на подготовката и 
усилените репетиции,  нашите 
изпълнители  получиха още една 
покана за престижно участие. В 
края на юли Общинският ду-
хов оркестър ще изнесе самос-
тоятелен концерт в рамките на 
провеждащия се Международен 
музикален фестивал „Варненско 
лято“. Това ще бъде първата из-
ява на плевенските изпълнители 
там. „Мога да ви уверя, че тези 
покани не са случайни. Всяка 
институция, когато  организира 
един фестивал, винаги се стреми 
да покани най-добрите. Съвсем 
отговорно ви заявявам, че Об-
щински духов оркестър - Плевен 

е един от най-добрите в нашата 
страна“, категорична е Стефка 
Григорова.

Още едно доказателство за 
това е и предстоящата изява на 
музикантите, които ще изнесат 
концерт със световноизвестния 
джаз изпълнител Крейг Бейли. 
Саксофонистът десетилетия на-
ред е неотлъчно до неповтори-
мия Рей Чарлз. Не е случайно 
това, че от толкова духови ор-
кестри в страната Бейли избра 
за реализирането на новия си 
проект именно Общинския ду-
хов оркестър в Плевен. На 4 юли 
от 21 часа на сцената на обнове-
ната  каскада, певенчани и гости 
на града ще имат възможност да 
видят един непотворим концерт. 

„Тази изява с Крейг Бейли, 
участието в международните 
фестивали в Колин, Чехия и във 
Варненско лято,  десетките по-
кани от други градове е доста на-
товарваща програма за духовия 
оркестър, но под ръководството 
на маестро Пламен Марков му-
зикантите се справят блестящо, 
за което ги поздравявам“, каза 
още Стефка Григорова. 

„Поканата за участие в меж-
дународния фестивал за духова 
музика в  Чехия, отново ни раз-
вълнува. Ние усилено се подгот-
вихме за това представяне”, спо-

дели диригентът Марков.
На 9 юни нашите музиканти 

ще се включат в общия дефилир 
с всички участници във фести-
вала. Изявата на плевенчани е 
предвидена за последния ден 
- на 10 юни, когато ще се пред-
ставят още пет оркестъра. По 
регламент всеки от тях има оп-
ределено време.

Пламен Марков разказва, че 
програмата на плевенските му-
зиканти е интересна и предста-
вя различни стилове и жанрове, 
като акцентът е върху българ-
ската музика и фолклор. Ще бъ-
дат изпълнени композиции на 
Дико Илиев и Андрей Букуре-

щлиев. Включени са любимите 
на всички българи „Дунавско 
хоро“, „Дайчово хоро“ и „Еле-
ниното хоро“, специално е под-
готвена и известната българска 
песен „Дилмано, Дилберо“. В 
останалата част от програмата е 
включен и бендовият репертоар 
на оркестъра - основно с аран-
жиментите на Бойко Николов, 
който е музикант във форма-
цията. Сред тях са творбите на 
Елвис Пресли, Стиви Уондър 
и Скот Джоплин и още знако-
ви евъргрийни от ерата на буги 
и суинга. Формацията няма да 
изневери и на въведената вече 
практика да се прави премиера 

Кметът на Община Плевен 
Георг Спартански беше в Мос-
ква като член на официална-
та делегация, придружаваща 
Президента на Република Бъл-
гария Румен Радев при офици-
алната му визита в руската сто-
лица по покана на Президента 
на Русия Владимир Путин. 
Поводът беше честването на 
Дните на българската култура 
в Москва.

Предложението да се включи 
в състава на делегацията е от-
правено към кмета на Плевен от 
Румен Радев. Георг Спартански 

беше единственият български 
кмет, включен в състава на де-
легацията.

В рамките на визитата си 
българският държавен глава 
проведе среща с руския си ко-
лега Владимир Путин, с ми-
нистър-председателя Дмитрий 
Медведев и участва в отбеляз-
ването на Дните на българската 
култура в руската столица. 

„За Плевен е изключител-
но висока чест – и от руска, и 
от българска страна, че имаше 
свой представител в делегаци-
ята на президента Румен Радев 

при визитата му в Русия”, заяви 
след завръщането си кметът Ге-
орг Спартански. По думите му, 
поканата за неговото участие е 
висока оценка за нивото на съ-
битията, организирани по повод 
140-годишнината от Плевенска-
та епопея, както и за грижите, 
които местната администрация 
полага за многобройните па-
метници на героите, паднали 
за свободата на Плевен. „През 
годините администрацията по-
следователно и неотклонно, без 
значение от политическите вея-
ния на момента, сме отстоявали 
позицията, че Плевен е град, 
исторически свързан с Русия и 
паметта на тези, отдали живота 
си за свободата му, се пази и се 
почита. Затова за мен това беше 
оценка за Плевен и за всичко, 
направено през десетилетията 
назад във времето и за това, кое-
то, убеден съм, ще правят тези 
след мен. В Русия името Плевен 
се чу достатъчно пъти, а аз, чрез 
президентския протокол, подне-
сох на Владимир Путин плакет, 
изработен по повод 140-годиш-
нината от Плевенската епопея”, 
каза Георг Спартански.

По време на визитата си 
в Москва кметът на Община 
Плевен се е поклонил, заедно с 
президента Румен Радев, пред 
паметника на Св. св. Кирил и 
Методий и паметника на Геро-
ите от Плевенската епопея в 
Руско-турската освободителна 
война. 

Поетапното затваряне на дет-
ски заведения, поради извършва-
не на основни ремонти в рамките 
на проекта на Община Плевен 
„Подобряване на условията за 
предоставяне на модерни обра-
зователни услуги в областта на 
образованието”, ще продължи 
с втората група заведения. Това 
обяви заместник-кметът с ресор 
„Европроекти и хуманитарни 
дейности” Стефан Милев. Пър-
вите три детски градини в спи-
съка за рехабилитация - „Юнско 
въстание”, „Теменуга” и „Друж-
ба”, се очаква да бъдат готови до 
средата на юли. „Имаме уверение 
за това както от изпълнителите, 
така и от строителния надзор, и 
от инвеститорския контрол на 
Общината. За втората група дет-
ски заведения - градините „Рали-
ца”, „Щурче”, „Калина”, детска 
ясла „Гергана” и НУ „Христо 
Ботев”, се очаква дейностите да 
започнат към 20 юни. Тази седми-
ца ще проведем среща с фирмите 
-изпълнителки и ще се постараем 
да стигнем до споразумение с тях 
ремонтите да приключат не както 
е в предварително заложения кра-
ен срок 10 октомври, а до 15 сеп-
тември. Желанието ни е за първия 
учебен ден да бъдат приключени 
всички строително-монтажни 
дейности и да приемем децата в 
обновена учебна среда. Задачата 
е амбициозна, но мислим, че ще 
се справим”, подчерта Стефан 
Милев. И уточнява, че система-

та за разпределение на децата от 
излизащите в ремонт градини в 
работещите ще е същата както 
досега. Този път задачата е улес-
нена от факта, че започва период-
ът на летните отпуски и голяма 
част от родителите не ползват 
услугите на детските заведения. 
„Навсякъде, където има сборни 
групи, ще се стремим децата да 
са в оптималния брой от 30, а 
там, където се налага да са пове-
че, имаме идеи при тях да влиза 
още един педагог, за да се осигу-
ри нормален учебен процес и ро-
дителите да са спокойни. А за да 
няма ремонт на ремонта и да бъ-
дат избегнати лоши практики от 
миналото, контролът е завишен 
и по отношение на строител-
ните дейности, и по отношение 
на озеленяване, хоризонтална и 
вертикална маркировка. В мо-
мента нямаме притеснения от-
носно качеството и сроковете 
на извършващите се ремонти”, 
категоричен е заместник-кметът.

За да се гарантира качестве-
но изпълнение на дейностите и 
поради голямата натовареност 
на екипа по проекта, ремонтът 
на ОУ „Климент Охридски” 
ще бъде направен през лятото на 
следващата 2019 г. 

Договорът за изпълнение на 
проект „Подобряване на услови-
ята за предоставяне на модер-
ни образователни услуги в об-
ластта на образованието” е за 
10 223 215,88 лева. 

Общински духов оркестър с участия
в престижни международни фестивали 

на нов аранжимент. Този път е 
подготвено произведение от ре-
пертоара на Глен Милър. „Всич-
ко това се надявам да оформи 
едно достойно представяне на 
облика на плевенския Общин-
ски духов оркестър”, допълва 
Марков. И споделя още, че по 
традиция на заключителната 
вечер на фестивала всички със-
тави се събират в обща изява 
пред публика. „Грандиозно е 
представлението, когато чуеш  
близо 250 музиканти да свирят 
заедно. Сборният оркестър ще  
изпълни три произведения на 
чешкия композитор Франтишек 
Мох, роден и работил в град Ко-
лин. Тези изпълнения показват 
силата и обичта на гражданите 
към традициите и към своите 
патриарси. „Може да кажем, че 
Мох е като Дико Илиев за Бълга-
рия. Той е един от патриарсите 
на чешката музикална култура 
в областта на духовите инстру-
менти. Затова и фестивалът е 
посветен на този основател на 
духовата школа, композитор 
и диригент Франтишек Мох“, 
обяснява диригентът.

След представянето в Чехия 
Общински духов оркестър ще 
продължи с дейността си. Наред 
ще са атрактивните концерти 
„Лято в градината“. 

Стефан Милев:

Правим всичко възможно ремонтите в детските 
заведения да приключат до 15 септември

Георг Спартански беше единственият кмет, включен 
в делегацията на президента Радев в Москва
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Р Е Ш Е Н И Е № 958/22.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №530 от 

30.03.2017 г. на Общински съвет - Плевен за отпуска-
не на заем от „Фонд за органите на местното само-
управление в България - ФЛАГ” ЕАД

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.4, т.7 и чл.15а от Закона за 
общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение № 530 от 30.03.3017 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, в частта на т.1 „Условия за погася-
ване”, както следва:

- вид на дълга - било „краткосрочен дълг, поет с до-
говор за общински заем”, става „дългосрочен дълг, 
поет с договор за общински заем”;

- срок на погасяване - било „до 12 месеца, считано от 
датата на подписване на договора за кредит, с възмож-
ност за предсрочно погасяване изцяло или на части без 
такса за предсрочно погасяване”, става „до 25.09.2019 
г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 
на части без такса за предсрочно погасяване”.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да склю-
чи анекс за удължаване срока на Договор № 894 от 
11.07.2017 г., сключен между „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД и 
Община Плевен, както и всички правни и фактически 
действия за изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, т.10 от Зако-
на за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.4, т.7 и чл.15а от Закона за общинския 
дълг, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0781-1/14.05.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
22.05.2018 г., Протокол № 40, точка 1 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 № 959/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.1 от приетия дневен ред, от-
носно изменение, допълнение и поправка на Наредба 
№3 на Общински съвет - Плевен за обществения ред 
при използване на пътни превозни средства на тери-
торията на Община Плевен, внесено от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0162-
13/30.04.2018 г., за следващото заседание.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
      

  
Р Е Ш Е Н И Е № 960/31.05.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане на Програма за закрила на 
детето на Община Плевен за 2018 година

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 12 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.20а, чл.21 от Закона за за-
крила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане 
на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за закрила на детето на Община 
Плевен за 2018г.

2. Програмата по т.1 е неразделна част от настоящо-
то 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 
администрация, чл.20а, чл.21 от Закона за закри-
ла на детето и чл.3 от Правилника за прилагане 
на Закона за закрила на детето, по предложение от 
Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална 
политика, с вх.№ ОбС-0845-1/29.05.2018 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
31.05.2018 г., Протокол № 41, 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 № 961/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълне-

ние на решенията на Общински съвет - Плевен от 
№455/26.01.2017 г. до №550/30.03.2017 г., мандат 
2015-2019 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 г. 
и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И: 

1. Приема за изпълнение и снема от отчет решения 

на Общински съвет - Плевен: от №455/26.01.2017 г. до 
№550/30.03.2017 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 организа-
цията и дейността на Общински съвет - Плевен, 
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандат 2015-2019 г. и 
чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, по предложение от 
Постоянна комисия по „Законност, предотвратяване и 
установяване конфликт на интереси и контрол по из-
пълнение на решенията” с вх.№ ОбС-1266/28.05.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 31.05.2018 г., Протокол № 41, точка 3 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 № 962/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и ба-

ланси за 2017 г. на търговските дружества с общин-
ско участие

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 упражня-
ване правата на собственик от Община Плевен върху 
общинската част от капитала на търговските дружест-
ва на ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона 
за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема годишните отчети и баланси за 2017 г. на 
търговските дружества с общинско участие:

1.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.3. „Дентален център І-Плевен” ЕООД, град Пле-

вен;
1.4. „МЦРСМ І -Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.5. „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Плевен;
1.6. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
1.7. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
1.8. „Тибор” ЕАД, град Плевен;
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние 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 пра-
вата на собственик от Община Плевен върху общин-
ската част от капитала на търговските дружества на 
ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона за 
счетоводството, по предложение от Постоянна коми-
сия по „Стопанска политика и транспорт, с вх.№ ОбС-
1185/24.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 
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 № 963/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност за 

2016 година, управителните органи на търговските 
дружества с общинско участие

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 упражня-
ване правата на собственик от Община Плевен върху 
общинската част от капитала на търговските дружест-
ва на ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона 
за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

2. Освобождава от отговорност за 2016 г. управител-
ните органи на търговските дружества както следва:

2.1. Управителя на „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, д-р Ма-
рияна Лазарова;

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

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

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

2.5. Управителя на „Тролейбусен транспорт - Пле-
вен” ЕООД, Ангел Несторов 

2.6. Управителя на “Паркстрой” ЕООД, Дамянка 
Владимирова;

2.7. Управителите на „Инжстрой” ЕООД - Плевен, 
Йордан Богословов и Пламен Петков.

2.8. Членовете на Съвета на директорите на „Тибор” 
ЕАД: Лидия Железарова и Борислав Борисов.

1.9. Валентина Бенова Вълчанова - управител 
на „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен, за периода от 
09.01.2015 г. до 11.04.2016 г.

1.10. Членовете на Съвета на директорите на „Ти-
бор” ЕАД: Анатолий Илиев, Делчо Янков и Мая Ма-
кавеева за периода от 01.01.2016г. до 17.03.2016 г. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание 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.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона 

за счетоводството, по предложение от Постоянна ко-
мисия по „Стопанска политика и транспорт, с вх.№ 
ОбС-1185/24.04.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол 
№ 41, точка 4 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 № 964/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност за 

2017 година управителните органи на търговските 
дружества с общинско участие

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 упражня-
ване правата на собственик от Община Плевен върху 
общинската част от капитала на търговските дружест-
ва на ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона 
за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

3. Освобождава от отговорност за 2017 г. управител-
ните органи на търговските дружества както следва:

3.1. Управителя на „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, д-р Ма-
рияна Лазарова;

3.2. Управителя на „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, д-р 
Красимир Трифонов за периода от 01.01.2017 г. до 
03.11.2017 г. и д-р Янина Пенкова Стефанова за пери-
ода от 15.11.2017 г. до 31.12.2017 г. ;

3.3. Управителя на „Дентален център І-Плевен” 
ЕООД, д-р Венелин Радев;

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

3.5. Управителя на „Тролейбусен транспорт - Пле-
вен” ЕООД, Ангел Несторов 

3.6. Управителя на “Паркстрой” ЕООД, Дамянка 
Владимирова;

3.7. Управителите на „Инжстрой” ЕООД - Плевен, 
Йордан Богословов и Пламен Петков.

3.8. Членовете на Съвета на директорите на „Тибор” 
ЕАД: Лидия Железарова и Борислав Борисов за пе-
риода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и Иво Петков 
Дочев за периода от 16.11.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование 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 упраж-
няване правата на собственик от Община Плевен 
върху общинската част от капитала на търговски-
те дружества на ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, 
ал.1 от Закона за счетоводството, по предложение 
от Постоянна комисия по „Стопанска политика и 
транспорт, с вх.№ ОбС-1185/24.04.2018 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
31.05.2018 г., Протокол № 41, точка 4 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 № 965/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне размер на дивидента, дъл-

жим на Община Плевен от търговските дружества 
за 2017 г. 

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 упражня-
ване правата на собственик от Община Плевен върху 
общинската част от капитала на търговските дружест-
ва на ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона 
за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от плащане в размер на 100% от дъл-
жимия дивидент за 2017 г. следните търговски друже-
ства, приключили 2017 г. на печалба: 

1.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.3. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
1.4. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
2. Задължава управителите на търговските друже-

ства по т.1 да ползват освободения дивидент за заку-
пуване на дълготрайни материални активи, необхо-
дими за осъществяване на основната икономическа 
дейност, за която са регистрирани и за извършване на 
строително-ремонтни работи.

3. Задължава управителите на търговските друже-
ства по т.1 да представят всяко тримесечие отчет за 
начина на изразходване на средствата от освободения 
дивидент.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание 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.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона 
за счетоводството, по предложение от Постоянна ко-
мисия по „Стопанска политика и транспорт, с вх.№ 
ОбС-1185/24.04.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол 
№ 41, точка 4 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 № 966/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на експерт-счетоводители за 

заверка на годишния финансов отчет на дружества-
та за 2018 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 упражня-
ване правата на собственик от Община Плевен върху 
общинската част от капитала на търговските дружест-
ва на ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона 
за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Управителните органи на следните търговски дру-
жества:

1.1. „Тролейбусен транспорт” ЕООД - град Плевен;
1.2. „Инжстрой” ЕООД - град Плевен;
1.3. „Тибор”ЕАД - град Плевен
да проведат конкурс за избор на експерт-счетоводи-

тел за заверка на годишния финансов отчет за 2018 го-
дина на търговските дружества и внесат в Общински 
съвет -Плевен в срок до 30.06.2018 година протокол 
от проведения конкурс и предложение за експерт-сче-
товодител.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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 пра-
вата на собственик от Община Плевен върху общин-
ската част от капитала на търговските дружества на 
ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона за 
счетоводството, по предложение от Постоянна коми-
сия по „Стопанска политика и транспорт, с вх.№ ОбС-
1185/24.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 
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 № 967/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот 

- публична общинска собственост на територията 
на Градската градина за разполагане на премества-
еми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 
г., съгласувана от Главния архитект на   Община 
Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.62, ал.9 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 и чл.14,ал.7 от 
Закона за общинската собственост, чл. 76, 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.Одобрява: схема за разполагане на премества-
еми обекти, разположени в Градска градина, УПИ I, 
кв.381а по плана на гр. Плевен

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или на оп-
равомощено от него лице да проведе търг за отдава-
не под наем на части от имоти - публична общинска 
собственост на територията на Градска градина, УПИ 
I, кв.381а по плана на гр. Плевен за разполагане на 
преместваеми обекти, съгласно одобрените схеми по 
т.1, както следва:

- позиция 1 - машина за сладолед - 1,00 кв. м.;
- позиция 2 - машина за пуканки - 1,00 кв. м.;
- позиция 3 - площадка за детски атракциони - батут 

и въртележки - 50 кв. м.
- позиция 4 - машина за сладолед - 1,00 кв. м.;
- позиция 5 - машина за пуканки - 1,00 кв. м.;
- позиция 6 - количка за продажба на царевица на 

пара - 1,00 кв. м.;
- позиция 7 - маса за продажба на детски играчки - 

1,00 кв. м.;
- позиция 8 - маса за продажба на детски играчки - 

1,00 кв. м.;
- позиция 9 - площадка за рисуване върху керамични 

фигури - 4,00кв. м.;
- позиция 10 - площадка за рисуване върху керамич-

ни фигури - 4,00 кв. м.;
- позиция 11 - площадка за механични детски монет-

ни атракции - 6 броя - 30,00кв.м.;
3. Търговете за отдаване под наем на имоти по т.2 

да се извършат при начални наемни цени, определени 
съгласно Наредба № 17 на Общински съвет - Плевен, 
както следва:

- позиция 1 - машина за сладолед - 1,00 кв. м. - 54,00 
лв./кв. м. на месец с ДДС;

- позиция 2 - машина за пуканки - 1,00 кв. м. - 54,00 
лв./кв. м. на месец с ДДС; 

- позиция 3 - площадка за детски атракциони - батут 
и въртележки - 50,00 кв. м. -24,00 лв./кв. м. на месец 
с ДДС за площ до 10,00 кв. м., а за площта от 11,00 
до 50,00 кв. м. се заплаща такса в размер на 60 % от 
посочената такса от 24,00 лв./кв.м.

- позиция 4 - машина за сладолед - 1,00 кв. м. - 
54,00лв/кв. м. на месец с ДДС;

- позиция 5 - машина за пуканки - 1,00 кв. м. - 
54,00лв/кв. м. на месец с ДДС;

- позиция 6 - количка за продажба на царевица на 
пара - 1,00 кв. м. - 54,00 лв./кв. м. на месец с ДДС;

- позиция 7 - маса за продажба на детски играчки - 
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1,00 кв. м. - 25,20 лв./кв. м. на месец с ДДС;
- позиция 8 - маса за продажба на детски играчки - 

1,00 кв. м. - 25,20 лв./кв.м. на месец с ДДС;
- позиция 9 - площадка за рисуване върху керамични 

фигури - 4,00кв. м. -25,20 лв./кв.м. на месец с ДДС;;
- позиция 10 - площадка за рисуване върху керамич-

ни фигури - 4,00 кв. м. -25,20 лв./кв.м. на месец с ДДС;
- позиция 11 - площадка за механични детски монет-

ни атракции - 6 броя - 30,00 кв.м. 24,00 лв./кв. м. на 
месец с ДДС за площ до 10,00 кв. м., а за площта от 
11,00 до 30,00кв. м. се заплаща такса в размер на 60 % 
от посочената такса от 24,00 лв./кв.м.;

4. Отдаването под наем на част от имот - публична 
общинска собственост на територията на Централна 
градска част на град Плевен по т. 2 е за срок от 6 /
шест/ месеца, но не по-късно от 30.10.2018 г.

5. Отдаването под наем имотите по т. 2 да се извърши 
по реда на Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предвари-
телно представяне на предложенията на участниците 
в администрацията на Община Плевен и начални ме-
сечни наемни цени, съгласно т. 3.

6. Определя депозит в размер на 10% от първона-
чалната наемна цена, изчислена за целия период на 
договора.

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

8. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да сключи договори за наем 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 администрация, 
чл.62, ал.9 от Закона за устройство на територията, 
чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба № 15 на Общин-
ски съвет - Плевен, чл.8, ал.1 и чл.14,ал.7 от Закона 
за общинската собственост, чл. 76, ал.2, чл.79, ал.1 и 
чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - 
Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1296/21.05.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
31.05.2018 г., Протокол № 41, точка 5 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 № 968/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване по взаимно съгла-

сие действието на т.7.3. и т.7.5. от Договор от 
23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 
дяла, представляващи 100% от капитала на „ДКЦ І 
- Плевен” ЕООД

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местно самоуправление и местна ад-
министрация, чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол,, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Не приема исканията на „Медицински център - 
Полимед - 21” ЕООД за прекратяване по взаимно 
съгласие действието на т.7.3. и т.7.5. от Договор от 
23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 
дяла, представляващи 100% от капитала на „ДКЦ І - 
Плевен” ЕООД, гр. Плевен и сключване на анекс за 
изменение на договора. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местно самоуправление и местна администрация, 
чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и следприватиза-
ционен контрол,, по предложение от Мартин Митев 
- Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ 
ОбС-1219-1/11.05.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол 
№ 41, точка 6 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 № 969/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсира-

ни промени между обектите от поименния списък за 
капиталови разходи на Община Плевен за 2018 година

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 6 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.124, ал.ал.2, 3 и 4 от Закона 
за публичните финанси, чл.41, ал.ал.2, 3 и 4 от На-
редба10 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „ул. „Адил Дервишев””, с. Коило-
вци”, финансиран със средства от Целева субсидия 
за капиталови разходи за 2018 година, както следва: 
било 5 800 лева, става 0 лева.

2. Изменя обект „Стъпала към чешма”, с. Коило-
вци”, финансиран със средства от Целева субсидия 
за капиталови разходи за 2018 година, както следва: 
било 3 990 рева става 0 лева.

3. Изменя обект „ул. „Г.Димитров”, с. Върбица”, фи-
нансиран със средства от Целева субсидия за капита-
лови разходи за 2018 година, както следва: било 8 500 
лева, става 0 лева.

4. Изменя обект „ул. „Л. Каравелов”, с. Бохот”, фи-
нансиран със средства от Целева субсидия за капи-
талови разходи за 2018 година, както следва: било 

20 000 лева, става 0 лева.
5. Изменя обект „ ул. „Гео Милев”, с. Гривица”, фи-

нансиран със средства от Целева субсидия за капита-
лови разходи за 2018 година, както следва: било 8 300 
лева, става 0 лева.

6. Изменя обект „ул. „Хр. Ботев”, с. Бръшляница”, 
финансиран със средства от Целева субсидия за ка-
питалови разходи за 2018 година, както следва: било 
16 900 лева, става 0 лева.

7. Създава обект „ул. „Адил Дервишев”, с. Коило-
вци”, финансиран със собствени бюджетни средства 
за 2018 година, както следва: било 0 лева, става 5 800 
лева.

8. Създава обект „Стъпала към чешма”, с. Коиловци”, 
финансиран със собствени бюджетни средства за 2018 
година, както следва: било 0 лева, става 3 990 лева.

9. Създава обект „ул. „Г. Димитров”, с. Върбица”, 
финансиран със собствени бюджетни средства за 2018 
година, както следва: било 0 лева, става 8 500 лева.

10. Създава обект „ул. „Л. Каравелов”, с. Бохот”, фи-
нансиран със собствени бюджетни средства за 2018 
година, както следва: било 0 лева, става 20 000 лева.

11. Създава обект „ул. „Гео Милев”, с. Гривица”, фи-
нансиран със собствени бюджетни средства за 2018 
година, както следва: било 0 лева, става 8 300 лева.

12. Създава обект „ул. „Христо Ботев”, с. Бръшляни-
ца”, финансиран със собствени бюджетни средства за 
2018 година, както следва: било 0 лева, става 16 900 
лева.

13. Изменя обект „Подпорна стена - стълбище меж-
ду ул. „Панега” и ул.”Княз Борис І””, финансиран със 
собствени бюджетни средства за 2018 година, както 
следва: било 50 000 лева, става 0 лева.

14. Изменя обект „Ритуален дом на ГП „Стадиона””, 
финансиран със собствени бюджетни средства за 2018 
година, както следва: било 17 000 лева, става 3 510 
лева.

15. Създава обект „Подпорна стена - стълбище меж-
ду ул. „Панега” и ул.”Княз Борис І””, финансиран със 
средства от Целева субсидия за капиталови разходи за 
2018 година, както следва: било 0 лева, става 50 000 
лева.

16. Създава обект „Ритуален дом на ГП „Стади-
она””, финансиран със средства от Целева субсидия 
за капиталови разходи за 2018 година, както следва: 
било 0 лева, става 13 490 лева.

17. Изменя наименованието на обект „Бус бордови 
за нуждите на Общинска администрация” като думата 
„бордови” се заменя с думата „пътнически”.

18. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички правни и фактически действия, продиктувани 
от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.124, ал.ал.2, 3 и 4 от Закона за пуб-
личните финанси, чл.41, ал.ал.2,3 и 4 от Наредба10 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от 
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1151-2/17.05.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол 
№ 41, точка 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 № 970/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Пле-

вен да представлява Община Плевен в заседание на 
Общо 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 самоуправление и мест-
ната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона 
за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община 
Плевен - Георг Леонидов Спартански, да предста-
влява Община Плевен в заседанието на Общото съ-
брание на Асоциацията по ВиК - Плевен, насрочено 
за 18.06.2018 г. и гласува по точките от дневния ред, 
както следва:

1. Разглеждане и приемане „План за управление на 
човешките ресурси” на „Водоснабдяване и канализа-
ция” ЕООД - гр. Плевен да гласува „ЗА”.

2. Разглеждане и приемане на График за провежда-
не на регулярни работни срещи между Асоциацията 
по ВиК - Плевен и „Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД - гр. Плевен да гласува „ЗА”.

3. Разглеждане и приемане на „Подробна инвести-
ционна програма за 2018 г.” на „Водоснабдяване и ка-
нализация” ЕООД - гр. Плевен да гласува „ЗА”.

4. Разглеждане и приемане на „Годишен финансов 
отчет за 2017 г.” на Асоциацията по ВиК - Плевен на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдя-
ване и канализация” ЕООД - гр. Плевен, да гласува 
„ЗА”.

5. Други.
ІІ. Определя като резервен представител на Общи-

на Плевен арх. Невяна Иванчева - Заместник-кмет 
на Община Плевен, в случай на невъзможност на ос-
новния представител да присъства на заседанието на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен.

ІІІ. 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 осно-

вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за во-
дите, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1000-3/22.05.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
31.05.2018 г., Протокол № 41, точка 8 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 № 971/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на актуализиран Правилник 

за устройството и дейността на Регионален исто-
рически музей - Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 12 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.29, ал.1, т.3 от Закона за 
културното наследство

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема актуализирания Правилник за устрой-
ството и дейността на Регионален исторически музей 
- Плевен, неразделна част от настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от За-
кона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.29, ал.1, т.3 от Закона за културното 
наследство, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1298/22.05.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 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 № 972/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Статут на куклен фес-

тивал „Шарено петле” - 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 и Решение №833/25.01.2018 г. 
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Статут на куклен фестивал „Шарено пе-
тле” - Плевен.

2. Статута по т.1 е неразделна част от настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и Решение №833/25.01.2018 г. на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Милен 
Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1297/22.05.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 
точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

 
С Т А Т У Т

КУКЛЕН ФЕСТИВАЛ
„ШАРЕНО ПЕТЛЕ” - ПЛЕВЕН

Раздел І. Описание на фестивала
1. Фестивалът „Шарено петле” е наследник на Меж-

дународен куклен фестивал „Хора и кукли”.
2. Фестивалът „Шарено петле” е ежегоден и пред-

ставя най-добрите постижения на професионалния 
куклен театър.

Раздел ІІ. Място на провеждане
1. Фестивалът „Шарено петле” /наричан по-долу 

„Фестивалът”/ се провежда в гр.Плевен всяка година 
през първата половина на м. юли в рамките на не по-
малко от 4/четири/ дни.

Раздел ІІІ. Организатори на фестивала
1. Фестивалът се организира от Община Плевен и 

ДКТ „Иван Радоев” - Плевен.
2. Като съорганизатори могат да бъдат включени 

професионални театрални институти, физически и 
юридически лица, които споделят целите и идеите на 
Фестивала. При възлагане на определени дейности на 
съорганизаторите се сключват договори, определящи 
техните права и задължения.

3. Кметът на Община Плевен назначава със заповед 
Организационен комитет за провеждане на Фестива-
ла. Членове на комитета са директорът на ДКТ „Иван 
Радоев” - Плевен, представител на Съюза на артисти-
те в България, представител на БАРОК, кукловод и 
експерти от отдел „Култура” при Община Плевен.

4. Председател на Организационния комитет е на-
чалникът на отдел „Култура” в Община Плевен. Съ-
председател по творческата организация на Фестива-
ла е директора на ДКТ „Иван Радоев” - Плевен.

5. Организационният комитет има право да избере 
външен селекционер на участниците във Фестивала.

6. Организационният комитет взема всички реше-
ния, свързани с организирането и провеждането на 
фестивала, с обикновено мнозинство.

7. Организационният комитет популяризира фести-

вала чрез медийни партньорства и профил в социал-
ната мрежа.

Раздел ІV. Символи на Фестивала
1. Името: Куклен фестивал „Шарено петле” - Пле-

вен.
2. Логото на Фестивала.

Раздел V. Регламент на Фестивала
- Във Фестивала могат да участват само професио-

нални актьори и трупи от всички видове и жанрове, 
работещи в сферата на кукленото изкуство;

- Фестивалът е организиран в две части: представле-
ния и творчески работилници. Кандидатите могат да 
участват с предложения и по двата модула;

- Фестивалът няма състезателен характер;
- Кандидатите заявяват писмено предложението си 

за участие със следните документи:
1. Заявка за участие по образец.
2. Видеозапис на представлението или част от него.
3. Анотация на спектакъла.
4. Снимки и рекламни материали.
5. Техническа спецификация на постановката по об-

разец.
6. Всички документи за участие се подават в Центъ-

ра за обслужване на граждани, пл. „Възраждане” №4, 
гр. Плевен, в срок до 15 май на настоящата година.

7. Кандидати, участвали във фестивали, с между-
народни или национални награди са с предимство за 
участие.

8. В програмата на Фестивала по право участва ДКТ 
„Иван Радоев” - Плевен.

9. Председателят на организационния комитет 
сключва договор с театрални групи.

Раздел VІ. Финансиране на фестивала
1. Фестивалът се финансира от Бюджета на Община 

Плевен и от допълнителни средства от спонсорство.
2. Финансирането осигурено от Община Плевен 

включено в Културния календар на Община Плевен 
се утвърждава с Решение на Общинския съвет.

3. Разпределението на финансите се извършва от 
Организационния комитет и се утвърждава от Кмета 
на Община Плевен.

4. Разходите на участниците от България, пътни и 
хонорар, се поемат от организатора.

5. Разходите на участниците от чужбина - пътни на 
територията на България и хонорар се поемат от ор-
ганизаторите.

6. Разходите, свързани с участието във фестивала, се 
изплащат срещу финансов документ.

7. Контролът по изразходване на средствата се осъ-
ществява от Община Плевен.

Раздел VІІ. Допълнителни клаузи
1. Статутът на Фестивала се изработва от Организа-

ционния комитет и се утвърждава от Кмета на Общи-
на Плевен.

2. Статутът на Фестивала се приема с Решение на 
Общински съвет - Плевен.

3. Всички въпроси, свързани с фестивала и нерегла-
ментирани в настоящия Статут се решават от Органи-
зационния комитет, съобразно действащото законода-
телство в Република България.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 973/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане 

на процедури по реда на чл. 34 от Наредба № 7 на 
Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинско имущество, при 
възлагане на дейността по почистване от дървесна и 
храстова растителност на поземлен имот, собстве-
ност на Община 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.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, чл. 34 от Наредба № 7 на 
Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и 
чл.84, ал.6 от Закона за горите, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост в 
Община Плевен през 2018 г.” в раздел ІІІ, точка А 
„Имоти, които Община Плевен има намерение да пре-
достави под наем” с Поземлен имот с идентификатор 
56722.34.1., находящ се в местност „Витска ялия”, 
землището на гр. Плевен, с площ 6 147 кв.м. земедел-
ска земя, актуван с АОС №35589/13.08.2009 г.

2. Дава съгласие да се проведат процедури по реда 
на чл. 34 от Наредба №7 За реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, 
при възлагане на дейността по почистване от дър-
весна и храстова растителност на Поземлен имот с 
идентификатор 56722.34.1., находящ се в местност 
„Витска ялия”, землището на гр.Плевен, в съответст-
вие с даваните конкретни препоръки на междуведом-
ствената комисия, назначена на основание чл. 84, ал. 1 
от Закона за горите.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички правни и фактически действия в изпълнение 
на 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 
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за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, чл. 34 от Наредба № 7 на Общински съвет 
- Плевен за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество и чл.84, ал.6 от Зако-
на за горите, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1287/21.05.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 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 № 974/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на услуга обществен превоз 

на пътници по автобусна линия Плевен - Свищов от 
Републиканската транспортна схема, квота на Об-
щина Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.19, ал.2 от Закона за 
автомобилните превози и чл.16в, ал.1 от Наредба 
2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвържда-
ване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози с автобуси,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се проведе процедура по реда на Закона за об-
ществените поръчки, за възлагане на услуга общест-
вен превоз на пътници по автобусна линия Плевен 
- Свищов, по утвърдени маршрутни разписания /МР/ 
от Републиканската транспортна схема, от квотата на 
Община Плевен, а именно:

- МР №15101/01.10.2007 г.;
- МР №15301/01.10.2007 г.;
- МР №15302/01.10.2007 г.
2. Делегира на Кмета на Община Плевен, изпълне-

нието на своите функции по подготовка, провеждане 
и избор на изпълнител на процедурата, като го опра-
вомощава да предприеме и извърши всички правни и 
фактически действия по провеждането й по реда на 
ЗОП, с посочения в т.1 предмет.

3. Оправомощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор с избрания изпълнител за възлагане 
на услуга обществен превоз на пътници по автобусна 
линия Плевен - Свищов от Републиканската транс-
портна схема, квота на Община Плевен.

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 
администрация, чл.19, ал.2 от Закона за автомо-
билните превози и чл.16в, ал.1 от Наредба 2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване 
на транспортни схеми и за осъществяване на об-
ществени превози с автобуси, по предложение от 
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1289/21.05.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол 
№ 41, точка 12 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 № 975/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - част-

на общинска собственост - незастроен УПИ ІІ, от-
реден за обществено обслужващи, производствени и 
складови дейности, кв52а по плана на с. Буковлък

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.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 раз-
пореждане с имотите - общинска собственост в Об-
щина Плевен през 2018 г.”, в раздел ІІІ, т.Б „Имоти, 
които Община Плевен има намерение да продаде” 
с незастроен УПИ ІІ с площ 4 439 кв.м., отреден за 
обществено обслужващи, производствени и складо-
ви дейности, кв.52а, по плана на с.Буковлък, актуван 
АОС №42532/15.03.2018 г.

2. Да се организира и проведе публичен търг за про-
дажба на имота по т.1 чрез предварително представя-
не на предложенията от участниците в администраци-
ята на Община Плевен, при първоначална цена 64 100 
/шестдесет и четири хиляди и сто/ лева без ДДС лева 
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 търг за про-
дажба на имота.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нор-
мативните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание 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, 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, по предложение от Георг 

Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1282/09.05.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 
точка 13 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 № 976/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІ, 
кв.88, с. Гривица, Община Плевен отреден за жилищ-
но строителство, чрез публичен търг

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 35, ал.1 и 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 продаде недвижим имот - частна общин-
ска собсвеност, актуван с АОС №33911/21.04.2005 г., 
находящ се в с. Гривица, представляващ незастроен 
урегулиран поземлен имот УПИ VІ с площ 750кв.м., 
кв.88, отреден за жилищно строителство, чрез публи-
чен търг с тайно наддаване с предварително предста-
вяне на предложенията от участниците в Администра-
цията на Община Плевен, при първоначална цена 8 
300 /осем хиляди и триста/ лева без ДДС и депозит 
за участие в размер на 10% от първоначалната цена.

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

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нор-
мативните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-
на 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, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1118-1/15.01.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен и писмо с вх. № ОбС - 1118-2/09.05.2018 г. 
на Кмета на Община Плевен, проведено на 25.01.2018 
г., Протокол № 34, 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 № 977/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на самостоятелен обект 

в сграда - бивша „Клинична лаборатория”, разполо-
жена на втория етаж от триетажна сграда в град 
Плевен, ул.”Панега” №28а

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.9, чл.35, ал.1, 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 Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост на 
Община Плевен през 2018 г. в раздел Б. „Имоти, кои-
то Община Плевен има намерение да продаде”, като 
включва следния имот: Самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 56722.659.125.1 - бивша „Клинична 
лаборатория”, разположен на втория етаж от масивна, 
триетажна сграда, построена през 1937 г., със застро-
ена площ на етажа 107,10 кв.м., заедно със съответ-
ната част от общите части и общите помещения на 
сградата, както и от правото на строеж в урегулиран 
поземлен имот с идентификатор 56722.659.125. - УПИ 
І., кв.304 по плана на гр. Плевен.

2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска 
собственост, актуван с акт за общинска собственост 
№36175/19.07.2010 г., находящ се в град Плевен, ул. 
„Панега” №28а, представляващ самостоятелен обект 
в сграда с идентификатор 56722.659.125.2.1 - бивша 
„Клинична лаборатория”, разположен на втория етаж 
от масивна, триетажна сграда, построена през 1937 г., 
със застроена площ на етажа 107,10 кв.м., заедно със 
съответната част от общите части и общите помеще-
ния на сградата, както и от правото на строеж в урегу-
лиран поземлен имот с идентификатор 56722.659.125 - 
УПИ ІV, кв.304 по плана на гр. Плевен, чрез публичен 
търг с тайно наддаване, с предварително представяне 
на предложенията от участниците в администрацията 
на Община Плевен при първоначална цена 45 000 / 
четиридесет и пет 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 публичния 
търг.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нор-
мативните 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.8, ал.9, чл.35, ал.1, 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-
1280/08.05.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 
точка 15 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 № 978/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг 

или конкурс на Сдружение „Българска асоциация на 
професионалистите по здравни грижи - регионална 
колегия - клон Плевен”, недвижим, нежилищен имот - 
частна общинска собственост - помещение №63, на-
ходящо се в сградата на Стоматологична поликлини-
ка с идентификатор 56722.660.661.2, бул. „Русе”№1, 
гр. Плевен, актуван с АОС №40797/12.12.2014 г.

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.14, ал.6 изречение 1 от Зако-
на за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем без публичен търг или кон-
курс на Българска асоциация на професионалистите 
по здравни грижи - регионална колегия - клон Плевен, 
за срок от 5/ пет/ години, по цени определени от Об-
щински съвет - Плевен, недвижим, нежилищен имот 
- частна общинска собственост, представляващ поме-
щение №63 със застроена площ 35,56 кв.м., находящо 
се на трети етаж в масивна сграда с идентификатор 
56722.660.661.2, построена за Стоматологична полик-
линика на бул. „Русе” №1, гр. Плевен, актуван с АОС 
№40797/12.12.2014 г.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото об-
служване и поддръжка на имота, както и такса битови 
отпадъци за имота са за сметка на Българска асоциа-
ция на професионалистите по здравни грижи - регио-
нална колегия - клон Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълно-
мощено от него длъжностно лице да сключи договор 
за наем на имота по т.1, съгласно действащите разпо-
редби и условията по предходната точка.

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.14, ал.6 изречение 1 от Закона за об-
щинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наред-
ба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1283/09.05.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Прото-
кол № 41, точка 16 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 № 979/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост 

между Община Плевен и Борислав Илиев Илиев, чрез 
продажба на общинския дял от недвижим имот, на-
ходящ се в гр. Плевен, ул. „Велико Търново” №6, акту-
ван с АОС №42454/27.11.2017 г.

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.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.60, ал.1, т.3 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 гр. Плевен, ул. „Велико Търново” 
№6, представляващ поземлен имот с идентификатор 
56722.661.111, целият с площ 244 кв.м. урбанизира-
на територия с начин на трайно ползване: ниско за-
строяване, а по регулационния план на гр. Плевен 
застроен урегулиран поземлен имот УПИ І - 3893, 
кв.10в, заедно с идеална част от масивна едноетажна 
жилищна сграда с идентификатор 56722.661.111.3 със 
застроена площ 60кв.м., чрез продажба на общинския 
дял от имота в размер на 1/3 идеална част от гореопи-
сания поземлен имот, представляващи 81,33 кв.м. от 
поземления имот и 20 кв.м. от едноетажната масив-
на жилищна сграда, съгласно акт за частна общинска 
собственост АОС №42454/27.11.2017 г. на цена 12 000 
/дванадесет хиляди/ лева без ДДС, на съсобственика 
Борислав Илиев Илиев.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
необходимите правни и фактически действия за пре-
кратяване на съсобствеността върху имота по т.1, съ-
гласно 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.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.60, ал.1, т.3 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1286/17.05.2018г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 

точка 17 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 № 980/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия 

ПУП - План за регулация и застрояване за урегули-
рани поземлени имоти ІV-666.1090 и VІІ, ПИ 666.4, 
666.5, 666.6 и част от ПИ 666.9, 66623, 666.118 и 
666.32 в кв.428 по плана на гр. Плевен и сключване 
на предварителен договор за промяна границите на 
съседни урегулирани поземлени имоти, на основание 
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наред-
ба №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.8, ал.1 
и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Проект за изменение на действащия ПУП 
- ПРЗ за урегулирани поземлени имоти ІV - 666.1090 и 
VІІ, ПИ 666.4, 666.5, 666.6 и част от ПИ 666.9, 666.23, 
666.118 и 666.32 в кв.428 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
предварителен договор по чл.15, ал.5 от Закона за ус-
тройство на територията, съгласно представения про-
ект за изменение на ПУП - ПРЗ по т.1 за продажба 
на 145кв.м. реална част от ПИ 56722.666.9, 254 кв.м. 
реална част от ПИ 56.22.666.32 и 4 кв.м. реална част 
от ПИ 56722.665.118 за образуване на нов УПИ VІ-
666.1102 собственост на „ЕЛКОМ - ВМВ” ООД, на 
стойност 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС.

3. В случай, че проектът за изменение на ПУП - ПРЗ 
по т.1 не бъде одобрен и не влезе в сила шест месеца 
след сключване на предварителния договор, се из-
вършва нова оценка, въз основа на която се сключва 
окончателен договор.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен в едноме-
сечен срок след влизане в сила на заповедта за изме-
нение на ПУП - ПРЗ по т.1, да сключи с „ЕЛКОМ - 
ВМВ” ООД окончателен договор.

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 
администрация, чл.15, ал. 3, във връзка с ал.5 от За-
кона за устройство на територията, чл.19 от Закона 
за задълженията и договорите, чл.8, ал.1 и чл.36, 
ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и 
чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Пле-
вен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1052-3/18.05.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
31.05.2018 г., Протокол № 41, точка 18 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 № 981/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Уличен водопровод за ПИ 

56722.652.719, по ул. „Българска авиация”, от т.1 
през ОК 43а, до ОК 43б, гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и чл.8 от 
Закона за общинската собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие „Венци” ЕООД, гр. Плевен да из-
гради със собствени средства „Уличен водопровод по 
ул. „Българска авиация”, от т.1, през ОК 43а, до ОК 
43б, гр. Плевен”.

2. Съгласието по т.1 са дава за срока, в който е в сила 
Разрешението за строеж - 10 /десет/ години.

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 основа-
ние чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и чл.8 от Закона за 
общинската собственост, по предложение от Милен 
Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1288/21.05.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 
точка 19 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 № 982/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - План за застроява-
не за ПИ 56722.701.1479 в местността „Стража” 
в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и 
одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
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ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание 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:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1479 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и норма-
тиви за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1479 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнението 
на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на 
територията не подлежат на оспорване, съгласно 
чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал., т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 
и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на терито-
рията, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1293/21.05.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
31.05.2018 г., Протокол № 41, точка 20 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 № 983/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план - План за застроява-
не за ПИ 56722.757.234 в местността „Плочата” в 
землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за 
изработване на подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание 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:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.234 в местността „Плочата” в землището 
на гр. Плевен. При изработване на подробния устрой-
ствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 
от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство 
на отделните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.234 в местността „Плочата” в землището 
на гр. Плевен. 

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнението 
на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на 
територията не подлежат на оспорване, съгласно 
чл.124б, ал.4.

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 
администрация, чл.18 от Закона за опазване на зе-
меделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1292/21.05.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 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 № 984/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
с идентификатор 87597.21.24 в местността „Дело-
вете” в землището на с. Ясен, парцеларни планове 
на елементите на техническата инфраструктура и 
одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание 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:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен 
устройствен план - План за застрояване за поземлен 
имот с идентификатор 87597.21.24 в местността „Де-
ловете” в землището на с. Ясен и парцеларни плано-
ве на елементите на техническата инфраструктура.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен 
устройствен план - План за застрояване за поземлен 
имот с идентификатор 87597.21.24 в местността „Де-
ловете” в землището на с. Ясен. 

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнението 
на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на 
територията не подлежат на оспорване, съгласно 
чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по 
предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1294/21.05.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 31.05.2018 
г., Протокол № 41, точка 22 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 № 985/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на про-

ект за Подробен устройствен план - Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструк-
тура за прокарване на трасе на водопровод до по-
землени имот 701.2416, 701.2430, 701.337, 701.37и 
701.3243 в местността „Стража” 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 самоуправле-
ние и местната администрация, чл.8 от Закона за 
общинската собственост, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 
и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на терито-
рията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските 
земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен 
устройствен план Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за прокарване на 
водопровод до поземлени имоти с идентификатори 
701.2416, 701.2430, 701.337, 701.37и 701.3243 в мест-
ността „Стража” в землището на гр. Плевен, преми-
наващо със сервитут през следните поземлени имоти: 
701.73 с начин на трайно ползване - за селскосто-
пански, горски ведомствен път - публична общинска 
собственост; 701.2429 с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски, ведомствен път - публична 
общинска собственост; 701.2416 - урбанизирана тери-
тория, частна собственост и 701.3113 - урбанизирана 
територия, частна собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на водопровод до по-
землени имот с идентификатори 701.2416, 701.2430, 
701.337, 701.37и 701.3243 в местността „Стража” в 
землището на гр. Плевен, преминаващи със серви-
тут през поземлени имоти: 701.73 с начин на трайно 
ползване - за селскостопански, горски ведомствен 
път - публична общинска собственост; 701.2429 с на-
чин на трайно ползване - за селскостопански, горски, 
ведомствен път - публична общинска собственост.

3. Съгласието по т.23 се дава за срок от 5 /пет/ го-
дини.

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

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

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на 
територията не подлежат на оспорване, съгласно 
чл.124б, ал.4.

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 
администрация, чл.8 от Закона за общинската соб-
ственост, 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 Правилника за прилагане на Закона за опаз-
ване на земеделските земи, по предложение от Ми-
лен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1295/21.05.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол 
№ 41, точка 23 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 № 986/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Временно осигуряване на средства от 

Община Плевен за партньорско проект „Маршрут 

на паметта: устойчиви трансгранични продукти за 
мемориален парк „Гривица” и крепост Турну Мъгу-
реле”, финансиран по Програмата за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - Бълга-
рия 2014-2020г.”

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да осигури времен-
ни средства за изпълнението на дейностите по проек-
та до възстановяването им от програма „ИНТЕРРЕГ 
V-А Румъния - България 2014-2020г.”

2. Дава съгласие необходимите оборотни средства 
да се предоставят при условията на т.20.5 от Решение 
№833/25.01.2018 г. на Общински съвет - Плевен.

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 
администрация , по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0830-
1/21.05.2018 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 
точка 24 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 № 987/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Минис-

терски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
Венелина Любомирова Филиповска по реда на чл.7, 
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж

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.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и 
чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Ми-
нистерски съвет на Република България за отпускане 
на персонална пенсия по реда на чл.92, от Кодекса за 
социално осигуряване на Венелина Любомирова Фи-
липовска от гр. Плевен.

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 
администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и 
чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване, по 
предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1290/21.05.2018 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
31.05.2018 г., Протокол № 41, точка 26 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 № 988/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№017/21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.23, 
ал.1 от Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за мандат 
2015-2019 година, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Променя решение №017/21.12.2015 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, /изм. с Р 421/22.12.2016 г., Р 
612/29.06.2016 г. и Р 640/27.07.2017 г./ както следва:

§1. Раздел І, т.10 Изменя наименованието на По-
стоянна комисия по „Законност, предотвратяване и 
установяване конфликт на интереси и контрол по 
изпълнение на решенията” на Постоянна комисия по 
„Законност, противодействие на корупцията, уста-
новяване конфликт на интереси и контрол по из-
пълнение на решенията”.

§2. Раздел ІІ, т.10 Изменя наименованието на По-
стоянна комисия по „Законност, предотвратяване и 
установяване конфликт на интереси и контрол по 
изпълнение на решенията” на Постоянна комисия по 
„Законност, противодействие на корупцията, уста-
новяване конфликт на интереси и контрол по из-
пълнение на решенията”.

§4. Възлага на Постоянна комисия по „Законност, 
противодействие на корупцията, отнемане на неза-
конно придобито имущество и контрол по изпълнение 
на решенията” да изпълнява всички правни и факти-
чески действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на не-
законно придобито имущество.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Пра-
вилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандат 2015-2019 година, 
по предложение от Постоянна комисия по „Законност, 

предотвратяване и установяване конфликт на интере-
си и контрол по изпълнение на решенията”, с вх.№ 
ОбС-0071-4/29.05.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол 
№ 41, точка 27 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 № 989/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни промени по 

Бюджета на Община Плевен за 2018 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.6 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.124, ал.2 от Закона за пуб-
личните финанси, чл.41, ал.2 от Наредба №10 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава §§42-14 „Помощи по решение на Об-
щински съвет” в дейност 122 „Общинска администра-
ция” с 10 000 лева.

2. Намалява §§42-14 „Помощи по решение на Об-
щински съвет”, в дейност 745 „Обредни домове и 
зали” със 7 000 лева.

3. Намалява §§00-98 „Резерв за непредвидени и не-
отложни разходи” в дейност 998 „Резерв” с 3 000 лева.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички правни и фактически действия, продиктувани 
от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.124, ал.2 от Закона за публич-
ните финанси, чл.41, ал.2 от Наредба №10 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1151-3/28.05.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 
точка 28 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 № 990/31.05.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Общи-

на Плевен при производства по одобряване на подроб-
ни устройствени планове и техни изменения, когато 
Община Плевен се явява заинтересована страна по 
смисъла на чл.131, ал.1 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/ да дава съгласие за: 

- Установявана на свързано ниско застрояване и за-
строяване на граница при собствени, съсобствени или 
съседни на Община Плевен, в хипотезата на чл.21, 
ал.5 от ЗУТ;

- Издаване на удостоверения за търпимост при ус-
ловията на §127, ал.1 от ЗУТ за строежи върху терени 
общинска собственост или построени на граница с 
имоти общинска собственост

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.21, ал.5, чл.131, ал.1 
от Закона за устройство на територията и §127 от 
Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на 
Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Упълномощава и възлага на Кмета на Община 
Плевен да дава съгласие за установяване на свърза-
но ниско застрояване и застрояване на граница при 
собствени, съсобствени или съседни на Община Пле-
вен урегулирани поземлени имоти, както и да отказва 
даването на такова съгласие.

2. Упълномощава и възлага на Кмета на Община 
Плевен да представлява Община Плевен, когато се 
явява заинтересована страна, по смисъла на чл.131, 
ал.1 от Закона за устройство на територията в произ-
водството по одобряване на подробни устройствени 
планове и на техните изменения, както и да прави въз-
ражения при съобщаването им.

3. Упълномощава и възлага на Кмета на Община 
Плевен да дава съгласие при издаване на удостове-
рения за търпимост при условията на §127, ал.1 от 
Закона за устройство на територията за строеж върху 
терени, общинска собственост или построени на гра-
ница с имоти общинска собственост, както и да отказ-
ва издаването им.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото Решение.

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 
администрация, чл.21, ал.5, чл.131, ал.1 от Закона 
за устройство на територията и §127 от Преходни-
те и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за 
устройство на територията, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1243/16.05.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 31.05.2018 г., Протокол № 41, 
точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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При слънчево време и почти 
летни температури се проведе 
петото издание на плевенския 
„Маратон на приятелството”. 
Той се организира от „Eyes-
Open“, Спортен клуб „Бегач“, 
Българската федерация по лека 
атлетика и Община Плевен.

Състезанието за пореден път 
затвърди името си, привличайки 
над 500 участника от 13 държа-
ви, разположени на 3 континен-
та - Непал, Русия, САЩ, Вели-
кобритания, Румъния, Испания, 
Франция, Германия, Македония, 
Нидерландия, Норвегия, Швей-
цария и България.

Събитието беше открито 
от заместник-кмета на Общи-
на Плевен - Милен Янков, от 
Трейси Калхун от Посолството 
на САЩ, както и от основния 
организатор на маратона - Ста-
нислав Георгиев. Стартовата 
зона, сцената и щандовете на 
партньорите бяха разположени 
на ключово място в центъра на 
града - между мавзолея и фон-
таните. Дисциплините, в които 
стартираха участниците, бяха 
класически маратон (42,2 км), 
полумаратон (21,1 км), щафета 
(2х10 км), 3-километров град-
ски крос „Аз мога!“ и детски 
маратон в три възрастови групи. 
Основната част от бегачите се 
съревноваваха на дългите дис-
танции, като общо около 240 
души успяха да финишират в 
тях. В градския крос се включи-
ха близо 100 души, а в детския 
маратон участваха рекорден 
брой от най-младите бегачи - 
около 170. Най-много деца бяха 
организирани за участие от ОУ 
„Васил Левски“ и от Баскетбо-
лен клуб „Спартак“ - Плевен.

Освен участници от различни 

държави, в събитието се вклю-
чиха и хора с различен опит в 
бягането и от различни възра-
сти - от 4 до 82 години. Най-
възрастен беше състезаващият 
се в 3-километровия крос - бай 
Христо, а на дългите дистанции 
- 71-годишен швейцарец, който 
успя да покрие дистанцията от 
21,1 км. За пореден път в мара-
тона се включи и друг ветеран 
- 67-годишната Бойка Арсова, 
която отново измина 42,2 км по 
трасето в Плевен.

Най-бързите състезатели 
в отделните дисциплини бяха 
наградени на специална цере-
мония на сцената на градския 
площад. Освен награди от парт-
ньорите на събитието, те полу-
чиха и общ награден фонд на 
стойност 7 000 лв. 

На първо място в маратонска-

Участници от три континента се включиха
в петото издание на „Маратона на приятелството” 

та дистанция се класира Димчо 
Мицов, който измина разстоя-
нието от 42,2 км за 2:36:07 часа. 
Димчо беше победител в мара-
тона и през 2016 г., а в минало-
годишното издание се класира 
втори. Негов подгласник тази 
година стана Мирослав Спасов 
(2:47:01 ч.), а трети се класи-
ра британецът Нейтън Флеър 
(2:58:29 ч.). При дамите първа в 
маратона финишира Радосвета 
Симеонова, която спря хроно-
метрите на 2:54:15 часа, пости-
гайки трето най-добро време 
в общото класиране. След нея 
през финала премина Таня Ди-
митрова (3:10:30 ч.), за която 
това е втори пореден сребърен 
медал от Плевен. Трета е Виоле-
та Тотева - 3:22:41 ч.

В 21.1-километровата полу-

маратонска дистанция първи се 
класира Иво Балабанов (1:11:50 
ч.), следван от Деян Атанасов 
(1:13:54 ч.) и Ивайло Вълев 
(1:19:21 ч.). При дамите в полу-
маратона призовите места бяха 
за Диляна Минкина (1:20:55 ч.), 
Симона Неделчева (1:30:04 ч.) и 
Анастасия Пейчева (1:30:10 ч.).

Една от най-атрактивните 
дисциплини тази година отново 
беше щафетата на 2 по 10 км. 
Най-бързият отбор в нея беше 
този на плевенчаните Иво Или-
ев и Кристиян Великов, състеза-
тели на местния клуб по триат-
лон. На второ място се класира 
тандемът Кенан Сали и Георги 
Любенов, а на трето - Емил Бо-
рисов и Милен Йорданов.

Тазгодишното издание на 
Маратона на приятелството, 
освен богата палитра от учас-
тници, предложи и подобрения 
и новости, които направиха из-
живяването на състезателите и 
техните близки още по-приятно. 
„Винаги се опитваме да чуваме 
мнението на състезателите, на 
нашите гости, да подобряваме 
събитието и да го надграждаме. 
Тази година, например, имахме 
червен килим за финиширащите. 
Изключително важно за нас е, че 
участват и все повече деца - те са 
бъдещите маратонци. Привляк-
охме и много хора в по-напред-
нала възраст - така наречените 
ветерани, за които осигурихме не 
само безплатна регистрация, но 
и допълнителен награден фонд. 
Това са малки неща, които моти-
вират все повече хора“, разказа 
минути след края на събитието 
основният му организатор - Ста-
нислав Георгиев.

СПОРТ
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С шествие, водено от свеще-
ници, носещи иконата на Све-
тите братя Кирил и Методий, 
плевенчани отбелязаха 24 май 
- Денят на българската просвета 
и култура и на славянската пис-
меност. По традиция, тържест-
веният ритуал беше на памет-
ника на едноименната улица в 
града, където бяха поднесени 
венци и цветя. Това стана след 
като свещеници отслужиха 
празничен молебен и с привет-
ствие към присъстващите се 
обърна кметът на Община Пле-
вен Георг Спартански: „Скъпи 
деца и ученици, този празник 
е изключително и най-вече за 
вас, защото вие идвате след 
нас и трябва да помните своя 
род и език. Уважаеми учители 
и дейци на образованието, кул-
турата, науката и изкуството - 
този празник е и ваш, защото 
днес вие виждате резултатите 
от своя труд. Днешният ден е 
изключително емоционален, 
защото това е най-български-
ят празник, който е започнал 
да се чества още от годините, 
в които нямахме своя държа-
ва. Този празник е олицетво-
рение на съхранения дух на 
българина през вековете, тър-
жество на вярата, писмеността 
и културата над несгодите на 
битието. От буквите, словото, 
от съхранената писменост, кул-
тура и памет зависи дали един 
народ ще има бъдеще, така как-
то е имал история. Емоциите на 
празника понякога не ни дават 
възможност да излезем извън 
клишето, да отбележим изклю-
чителната роля не на военачал-
ника Борис I, а на държавника, 
стратега, философа и мислител 
Борис I, който е покръстител 
на България и човека, който е 
направил така, че азбуката да 
се разпространи по славянски-
те земи в половин Европа. Той 
си е давал сметка, че за да бъ-
деш европейска държава, равна 
с империите, да излезеш извън 
каноните на триезичната догма, 
трябва да приемеш християн-
ството, но и да имаш писменост, 
на която да преведеш книгите. 
Нищо не може да унищожи на-
род, който е поставил здравата 
основа едновременно и на пис-
меността, и на християнството. 
Всяка държава е толкова велика, 
колкото е велика нейната духов-
ност, колкото е велико словото, 
на което пише и се изразява. Ако 
това е аксиома, аз съм сигурен, 
че дните пред българската дър-
жава са добри, защото ние сме 
преживели много, но именно 
словото и вярата са доказали, че 
ние устояваме, че сме жилави, 
че имаме здрава основа. Тук е 
момента да се поклоня на всич-
ки вас, дейци на знанието, на 
културата, изкуството, науката, 
на църквата, които правите така, 
че българското слово да звучи 
гордо. Честит празник, българи! 
Честит празник, Плевен!”, каза 

кметът Спартански.
Честването продължи с хоро-

во изпълнение на химна „Върви, 
народе възродени”, в който се 
включиха 11 хорови формации, 
а в алеята пред Военния клуб 
беше открит „Празник на кни-
гата”.

Ден преди 24 май във връзка 
с празника бяха отличени пети-
ма дейци на културата. Те са 
предложени от съответните кул-
турни институции и одобрени 
от екпертен съвет към Община-
та. За Деня на българската про-
света и култура и на славянската 
писменост бяха отличени Нина 
Петрова - художник, представи-
телство на СБХ - Плевен; Антъ-
ни Пенев - актьор в ДКТ „Иван 
Радоев”; Елка Петкова - артист- 
хорист в Северняшки ансамбъл 
„Иван Вълев”; Спаска Гацева - 
поетеса и Даниел Меса - артист 
-хорист в Общински хор „Гена 
Димитрова”. Парична награда 
в размер на 500 лв. получи ко-
лективът на ХГ „Илия Бешков” 
- Плевен.

За постижения в областта 
на изкуството бяха наградени 
най-малките таланти на Плевен, 
завоювали първи места на На-
ционалния фолклорен конкурс 
„Орфеева дарба”, на Междуна-
родния детски конкурс „Южни 
слънца”, на Международния 
конкурс „Аз обичам моята ро-
дина” и на Национален конкурс 
за рисунка „Малките нашенци”. 
От

ДГ „Слънце” това са Яна 
Крумова, Марина Сакарска, 
Далия Цигуларова и Христо 
Кръстев, и техните ръководи-
тели Теодора Тодорова и Ивета 
Христова, Ана Христова и Ли-
лия Кирилова, и Мариела Хи-
трова и Йоана Тодорова

От същото детско заведение 
награди получиха и децата, за-
ели първо място в Междуна-
роден детски конкурс „Южни 
слънца” за танц: Антония Хри-
стова, Боян Рачков, Мартин Хи-
тров, Габриела Чоканова, Пла-
мена Николова, Калоян Ботев, 
Кристина Петкова, Александър 
Кожухаров, Виктор Василев, 
Александра Найденова, Ванеса 
Ганева и Даниел Георгиев с ръ-
ководител Рени Георгиева.

От ДГ „Иглика” - Лора Ге-
нова и Вокална група „Игличе” 
с ръководител - Таня Халова.

ДГ „Зорница” - Даная Дун-
чева и Никол Георгиева с ръко-
водители Галина Крумова и Га-
лина Нелковска.

Център за работа с деца 
- Михаил Банков, Димитър Ва-
силев, Биляна Димитрова, Сте-
фан Стефанов, Йоан Василев, 
Камерна вокална група при 
ДЮФА „Нашенчета” с ръко-
водители Николина Спасова и 
Йордан Спасов, както и учите-
лите Мария Русева, Вяра Савова 
и Павел Петров.

За постижения в областта 
на образованието - ученици и 
техните учители

Талантливите ученици на 
Плевен, представили достойно 
града на национални и между-
народни форуми в областта на 
математиката, астрономията, 
физика, информатика, чужди 
езици, спорт - получили златни 
медали

НУ „Патриарх Евтимий” - 
ученици

Памела Крачунова, Рада Ва-
силева, Криста Димитрова 

Учители - Анелия Николова 
- учител в НУ „Патриарх Евти-
мий” и 

Даниела Иванова - учител в 
Център за ученическо техниче-
ско и научно творчество

НУ „Единство”
Ученик - Виктория Въткова 
Учител - Людмила Йотова
НУ „Христо Ботев”
Ученик - Данислав Гърков
Учител - Калина Гогичева
ОУ „Валери Петров”
Ученик - Валентин Филипов
Учител - Искра Арабаджиева
ОУ „ Петър Берон” 
Ученик - Дарина Николова 
Учител - Ивелина Тодорова 
ОУ „Васил Левски”
Ученици
Ивайло Василев
Никола Кацарски
Марина Кацарска
Йоана Деянова
Христо Илиев
Учител - Незабравка Кръсте-

ва
ОУ „Лазар Станев”
Гергана Атанасова
СУ „Иван Вазов”

Ученици
Валерия Скравенска
Росица Денчева
Учител - Станка Ненчева
СУ „Пейо Яворов”
Ученици
Габриела Иванова
Ивета Бойнова
Цветан Георгиев
Светлин Таренгов
Учител - Мариян Георгиев
ДФСГ „Интелект”
Първо място на Европейска 

олимпиада по статистика
Йоана Иванова
Радослав Каменов
Фулден Салимова
Николай Георгиев
Ръководители
Галя Алексиева
Нели Цветкова

Математическа гимназия 
„Гео Милев” 

ученици
Владислав Стефанов - Лауре-

ат на Национална олимпиада по 
физика

Захари Маринов - призово 
място в Национална олимпиада 
по физика Добрин Бараков 

Веселин Манов
Павел Върбанов
Мария Попова
Никол Михова
Михаил Кирков
Илко Симеонов
Кристина Пеева
Александър Иванов
Мария Йоана Донкова
учители

Павел Петров - учител Шко-
ла по информатика, Център за 
работа с деца 

Ирена Борисова - учител в 
МГ „Гео Милев”

Ванилия Беремска - учител в 
МГ „Гео Милев”

Веска Апостолова - ръково-
дител на отбор по математика 
МГ „Гео Милев”

Даниела Узунова - учител в 
МГ „Гео Милев”

Елвира Габровска - учител в 
МГ „Гео Милев”

Диана Балева - учител в МГ 
„Гео Милев”

Поля Тевекелева - учител в 
МГ „Гео Милев”

Профилирана гимназия с 
преподаване на чужди езици

ученици
Ева Петкова - лауреат на На-

ционална олимпиада по френ-
ски език

Анна Виктория Николова 
Мария Русанова 
Ивона Ангелова 
Луиза Литкова
Инна Георгиева
Пламен Георгиев 
Анна Филипова 
Илиян Минев
Анна-Мария Ангелова
Тина Николова

Колективна награда за най-
оригинална постановка на На-
ционален кръг на ученически 
фестивал за театрални предста-
вления на немски език на учени-
ците от XІ клас 

учители

Румяна Гетманова - учител 
по френски език

Естер Наваро Перес - учител 
по испански език

Марина Георгиева - учител 
по испански език

Даниела Цанкова - учител по 
английски език

Светла Тодорова - учител по 
английски език

Румяна Стаменова - учител 
по немски език

Диана Николова - учител по 
математика 

Вяра Кънчева - учител по 
немски език

Людмила Бояджиева - учител 
по биология

Силвия Стоянова - учител по 
география 

Милена Маринова - учител 
по физика и астрономия

Надежда Вълева - учител по 
физика и астрономия

Наградени учители и ди-
ректори на плевенски учили-
ща и детски градини, съгласно 
правила за годишни награди в 
системата на образованието в 
община плевен 

Христинка Рангелова - ди-
ректор на ДГ „Щурче” 

Даниела Дончева-Маринова 
- директор на ДГ „Звънче”

Мариана Туцева - директор 
на ОУ „Лазар Станев”

Димитър Митев - директор 
на СУ „Иван Вазов”

Пламен Георгиев - директор 
на Спортно училище „Георги 
Бенковски”

Учители, дали своя при-
нос като педагози при обу-
чението и възпитанието на 
децата и учениците, участ-
вали с интерактивни подхо-
ди и иновации, насочени към 
използване творчеството на 
децата, техния потенциал като 
по този начин всяко едно дете 
и ученик са се почувствали 
значими и важни в процеса на 
образованието. Учители, при-
тежаващи много добра научна 
подготовка, извели ученици на 
призови места в международ-
ни и национални състезания и 
олимпиади:

Мариела Хитрова - учител в 
ДГ „Слънце”

Рени Георгиева - учител в ДГ 
„Слънце”

Боряна Недялкова - учител в 
ДГ „Гергана”

Захаринка Панталеева - учи-
тел в ДГ „Иглика”

Павлина Илиева - учител в 
ДГ „Щастливо детство”

Катя Велева - учител в ДГ 
„Пролет”

Ирина Николова - учител в 
ДГ „Щурче”

Даниела Узунова - учител в 
МГ „Гео Милев”

Сашка Маркова - учител в 
ПГПЧЕ

Незабравка Кръстева - ОУ 
„Васил Левски”

Александра Йорданова /по-
смъртно/ - учител в НУ „Христо 
Ботев”

Културни и просветни дейци, учители
и ученици с награди по повод 24 май


