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Дългоочакваната първа ко-
пка на завода за автомобилни 
кабелни инсталации на нем-
ската фирма „Леони”, заедно с 
фирма „Хоризонт-Иванов”, вече 
е направена. След близо две го-
дини проучвания най-големият 
производител в Европа на елек-
трически системи и окабелява-
не за автомобили и четвърти в 
света, избра Плевен, за да вложи 
близо 32 млн. евро в новото си 
предприятие. В завода до 2020 
година ще бъдат открити меж-
ду 2 000 и 2 500 работни места, 
каза на церемонията Ралф Маус, 
директор оперативни дейнос-
ти и производство в немската 
фирма. Той благодари на пра-
вителството, на местната власт 
в лицето на кмета и областния 
управител за подкрепата и поло-
жените усилия тази инвестиция 
да стане факт.

Официални гости на съби-
тието бяха вицепремиерът То-
мислав Дончев, министърът на 

икономиката Емил Каранико-
лов и заместникът му Лъчезар 
Борисов, областният управител 
Мирослав Петров, председа-
телят на ОбС Мартин Митев, 
кметът на Община Плевен Ге-
орг Спартански, директорите 
направление кабелни системи 
на немската фирма, управлява-
щият директор на  „Хоризант-
Иванов”, директорът бизнес-
развитие на фирмата, общински 
съветници.

„За нас е от особена важ-

ност, че „Леони” реши да ин-
вестира в региона на Плевен. 
Изборът им отговаря на актив-
ната политиката, която про-
веждаме и ангажимента, който 
поехме за стабилизиране и ук-
репване на Северна България“, 
заяви министър Караниколов. 
По думите му тази инвестиция 
ще стимулира икономическо-
то развитие и ще допринесе за 
повишаване на ефективност-
та и конкурентоспособността 
на пазара на труда в областта. 

Министър Караниколов на-
помни, че от началото на 2018 
г. по Закона за насърчаване на 
инвестициите са издадени 15 
сертификата, а предвидените 
инвестиции възлизат на близо 
700 млн. лв., като се очаква да 
се разкрият 1 316 нови работ-
ни места. Голяма част от тези 
проекти ще се осъществят във 
високотехнологичния и произ-
водствения сектор, където ще 
се реализират стоки и услуги с 
висока добавена стойност.

Той допълни, че към насто-
ящия момент България има 56 ин-
вестиционни проекта в процес на 
сертифициране, на които общата 
стойност е за близо един милиард 
лева. Очаква се те да разкрият 4 
327 нови работни места.

„Когато се стигне до първа 
копка на една нова инвестиция 
настроението е приповдигнато, 
но за да се случи това имаше 
много работа и усилия от страна 
на различни институции.

Продължава на стр. 2

„Леони“ направи първа копка на завод
за 32 милиона евро в Плевен

В рамките на празничната  
програма, посветена на Деня 
на Ростов на Дон, в дните 14 - 
18 септември беше чествана и 
55-годишнината от установява-
нето на партньорски отношения 
между Плевен и руския град. 
По този повод в Ростов на Дон 
гостува наша официална деле-
гация, водена от кмета Георг 
Спартански.  В новопостроен-
ия парк на левия бряг на р. Дон 
до също новия стадион „Ростов 
Арена”, където се играха срещи 
от Световното първенство по 
футбол, беше открита фотоиз-

ложбата „Съвременният Пле-
вен”. По инициатива на руските 
партньори рисунки на плевен-
ски деца украсиха различни ра-
йони на Ростов на Дон. Творби-
те са дело на възпитаниците на 
Арт школа „Колорит” с ръково-
дител Майя Ананиева и на учас-
тници от различни възрасти в 
ежегодния Национален конкурс 
„Освобождение”, и представят 
българския фолклор и тради-
ции, забележителности на Пле-
вен и исторически моменти. 

В един от централните ки-
нотеатри се състоя и премиера-

та на филма „Плевен: Краят на 
войната. Началото на Европа”, 
създаден от екипа на „Файв 
стар медиа груп” и посветен на 
140-годишнината от Освобож-
дението на Плевен от турско 
робство. 

По повод годишнината кме-
тът Георг Спартански беше 
удостоен от кмета на руския 
град Виталий Кушнарьов с от-
личие за заслуги към Ростов на 
Дон и принос за развитието на 
приятелските отношения между 
двата града в продължение на 
над 20 години.

В новата 
производствена 
база ще бъдат 
разкрити между 
2000 и 2500 
работни места 

Кметът Георг Спартански с
отличие за принос в развитието 
на отношенията с Ростов на Дон
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Единодушно Общинският 
съвет упълномощи кмета на 
Община Плевен Георг Спар-
тански да води преговори за 
сключване на договор за парт-
ньорство с Община Гандия, 
Кралство Испания. Отношени-
ята между Испания и България 
датират от векове и се основа-
ват на близост в историческото 
минало, културата, традициите, 
съвременното развитие. Днес 
тези отношения са още по-акту-
ални в рамките на европейско-
то членство на двете държави. 
В този контекст по инициатива 
на Община Гандия, Кралство 
Испания, и след потвърден ин-
терес от Община Плевен, през 
2017 г. бяха установени взаим-
ни контакти. 

В края на септември Плевен 
и Гандия официално се побра-
тимиха. Договорът за установя-
ване на партньорски отношения 

бе подписан в пленарната зала 
на Общинския съвет на испан-
ския град, като събитието бе с 
участието на кметовете Георг 
Спартански и Диана Морант. 
“Жителите на Плевен и Гандия 
отдавна са обвързани, но от днес 
ще бъдем официално обединени 
с цяла поредица от програми за 
обмен, в допълнение към со-
циалните, икономическите и 
културните връзки, които ще 
бъдат генерирани. Заедно ще 
постигнем големи цели в полза 
на нашите любими общини”, 
сподели Диана Морант, цити-
рана от сайта на испанската об-
щина.

“Въпреки физическото раз-
стояние между нас, ние имаме 
обща история и нашите градове 
имат много общи черти. Днес 
подписахме протокола, който 
ще ни позволи официално по-
братимяване, което отразява 

Заедно със София и Варна 
Плевен беше домакин на Дните 
на Москва в България. Събити-
ето се организира от Правител-
ството и Префектурата на Цен-
тралния административен окръг 
/ЦАО/ на руската столица и е 
посветено на 140-годишнината 
от Освобождението на България 
от турско робство. В града ни 
пристигна официална делегация 
от Департамента по външно-
икономически и международни 
връзки при Правителството на 
Москва и от ЦАО на град Мос-
ква - побратим на Плевен, водена 
от Александър Малиничев - ръ-
ководител на апарата на Префек-
турата на ЦАО. Официалните 
гости бяха посрещнати от кмета 
на Община Плевен Георг Спар-
тански. В конферентната зала 
на хотел „Ростов” бяха показани 
презентация за новостите в бла-
гоустройството в руската столи-
ца и филмът „Плевен: Краят на 
войната. Началото на Европа”, 

До 30 септември 2018 г. 
беше срокът, в който Община 
Плевен трябваше да изпълни 
етапна цел във връзка с реали-
зиране на своята Инвестицион-
на програма по Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на ОП „Ре-
гиони в растеж” 2014-2020 за 
усвояване на 20% от предвиде-
ните 47 млн. лв. При заложени 
9,5 млн. лв. Общината  усвои 
около 11  300 000 лв., които са 
и верифицирани,  съобщи за-
местник-кметът с ресор „Ев-
ропроекти и хуманитарни дей-
ности” Стефан Милев. Кметът 
Георг Спартански обясни, че 

това ще даде шанс догодина при 
преразпределението на средства 
от други общини, които не са 
могли да изпълнят своите етап-
ни цели, Плевен да получи до-
пълнителни средства за реали-
зиране на проекти, за които има 
проектна готовност. „Освен че 
средствата трябва да се усвоят, 
трябва Управляващият орган на 
програмата да ги верифицира, 
т.е. да потвърди, че са изразхо-
дени така, както трябва. Тази 
етапна цел сме постигнали. Съ-
гласно правилата на програмата 
когато има общини, които са по-
назад с реализацията на проек-
тите, неусвоените за това сред-

Продължение от стр. 1
В този смисъл благодаря на 

държавната власт в лицето на 
Министерство на икономиката 
и на Агенцията за чуждестран-
ни инвестиции, на партньорите 
от „Хоризонт-Иванов”, които 
показаха, че имат качествата и 
капацитета да осъществят това 
начинание, както и на хората 
от своя екип, които положи-
ха в продължение на над две 
години усилия да убедят „Ле-
они”, че Плевен е подходящо 
място за подобна инвестиция. 
Не е тайна, че ние имахме кон-
куренция в лицето на градове 
като Пловдив, Ловеч и Видин. 
Плевен е един естествен лидер 
в този регион, естествен ло-
комотив, който трябва и може 
да изведе региона на по-челно 
място. Това е общата ни цел 
с правителството. Смятам, че 
немската фирма оцени иконо-
мическия и човешки потен-

циал, възможностите и нова-
та стратегия на държавата, че 
Северна България трябва да 
бъде подкрепена за своето бъ-
дещо развитие. Оценено беше 
и това, че след година магис-
тралата София-Варна ще мине 
край Плевен, което е огромно 
предимство и плюс, а ние от 
своя страна оценихме този мо-
щен инвеститор, който има на-
мерение да създаде над 2 000 
работни места в региона. На-
дявам се след броени месеци 
да се поздравим със завършена 
инвестиция и започването на 
работата по детайлите от сор-
тимента на фирмата. Желая ус-
пешен старт на начинанието и 
се надявам това да е началото 
на икономическото възражда-
не на Плевен”, каза в словото 
си кметът Георг Спартански. 

Стартът на новата производ-
ствена инвестиция беше бла-
гословен от отец Антон, който 

извърши водосвет за здраве и 
успех на начинанието, след кое-
то беше направена и първата 
копка на новия завод. Той ще 
бъде разположен на 28 120 кв. 
м., от които около 14 000 са за 
производствени мощности. Ос-
таналата част ще бъде заета от 
съблекални, столова и зона за 
обучения.

„Леони България“ е 100% 
собственост на немската Leoni, 
водещ световен производител и 
доставчик на продукти, реше-
ния и услуги за енергия и упра-
вление на данни в автомобил-
ния сектор и други индустрии. 
Фирмата разполага с 94 завода в 
31 страни и около 88 000 служи-
тели. Консолидираните продаж-
би на компанията са 4.9 млрд. 
евро през 2017 г. Компанията 
присъства в Югоизточна Евро-
па от повече от 15 години и има 
производствени бази в съседни-
те ни Румъния и Сърбия. 

„Леони“ направи първа копка на...

Община Плевен сключи договор за партньорство
с Община Гандия

добрите отношения, които под-
държаме дълги години”, отбе-
ляза от своя страна Георг Спар-
тански.

Гандия е град с 80 000 жители 
в административната автономна 

област Валенсия. Стратегиче-
ското му географско положение 
го определя като един от извест-
ните туристически центрове на 
Испания. Българските гражда-
ни, живеещи в община Гандия, 

са приблизително 4 000 души, 
като 50% от тях са от област 
Плевен. Официална делегация 
от Община Гандия гостува в 
Плевен по повод Празника на 
града - 15 май.

посветен на Плевенската епо-
пея. Московската делегация и 
ръководството на Община Пле-
вен поднесоха цветя пред Ве-
чния огън в Параклиса мавзо-
лей „Св. Георги Победоносец”. 
В изявление за радио „Плевен” 
Михаил Анатолиевич Барилович 
- пълномощен министър на По-
солството на Русия в България 
и кметът на Плевен подчертаха, 
че на българо-руските регионал-
ни взаимоотношения се отделя 
все по-голямо внимание и както 
Московски административен ок-
ръг с големия си потенциал, така 
и Плевен има какво да предложи 
като икономически и културен 
обмен. В Актовата зала на Об-
щина Плевен бяха организирани 
приятелски срещи между млади 
московски и плевенски шахма-
тисти. Първия ход в турнира на-
прави Александър Малиничев. 
В ранния следобед в ХГ „Илия 
Бешков” беше открита и излож-
бата „Москва фестивална”.

ства отиват за общини, които са 
били по-изрядни и експедитив-
ни в ангажиментите си. 

„Активизирахме се още от 
началото на този програмен 
период, за да не изпадаме в ти-
пично български драми в по-
следния момент да спасяваме 
каквото можем. Преизпълнили 
сме индивидуалната етапна 
цел, така че ако има преразпре-
деление на средствата от общи-
ните, които не са се справили 
с планираното, се надяваме да 
получим и допълнително фи-
нансиране. Има къде да го вло-
жим”, каза още Георг Спартан-
ски. 

Градът ни посрещна гости за 
Дните на Москва в България Община Плевен преизпълни етапна 

цел по ОП „Региони в растеж”
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Р Е Ш Е Н И Е №1091/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за 

дейността на Общинско предприятие „Цен-
тър за градска мобилност”, гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.51, ал.1, 
във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост, чл.11, ал.3, чл.26 от 
Закона за нормативните актове при спазване 
изискванията на чл.28 от Закона за норматив-
ните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
 Р Е Ш И:

1. Отменя Правилник за дейността на Об-
щинско предприятие „Център за градска мо-
билност”, приет с Решение №107/03.04.2012 
г. на Общински съвет - Плевен (изм. и доп. 
с Решение №267/10.08.2012 г. и Решение 
137526.02.2015 г.).

2. Приема Правилник за дейността на Об-
щинско предприятие „Център за градска мо-
билност”, гр. Плевен.

3. Правилникът за дейността на Общинско 
предприятие „Център за градска мобилност”, 
гр. Плевен влиза в сила 7 дни след публику-
ването му на интернет-страницата на Общин-
ски съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.51, ал.1, във 
връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общин-
ската собственост, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона 
за нормативните актове при спазване изис-
кванията на чл.28 от Закона за нормативните 
актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административ-
нопроцесуалния кодекс, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1389/09.08.2018г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 1 от днев-
ния 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 №1092/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1023/ 

26.07.2018 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 

ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.124, ал.3 
и 4 от Закона за публичните финанси, чл.41, 
ал.3 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съ-
вет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя т.17 от Решение №1023/26.07.2018 
г. на Общински съвет - Плевен, като придоби-
ва следния вид:

„т.17. Изменя обект „Ритуален дом „ГП 
„Стадиона””, финансиран със собствени бю-
джетни средства, както следва: било 3 510 
лева, става 

4 510 лева.”
Мотиви: Настоящото решение е прието на 

основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.124, ал.3 и 4 от 
Закона за публичните финанси, чл.41, ал.3 
и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1151-6/03.09.2018г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 
г., Протокол № 45, точка 2 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 №1093/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №893/ 

29.03.2018 г. на Общински съвет - 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.36, ал.2, т.4, бук-
ва „е”, бб” и §40 от Преходните и заключител-
ните разпоредби на Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, изм. ДВ, 
бр.17 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Допълва Решение №893/29.03.2018 г. на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

1. Създава нова точка №7 със следния текст:
„т.7. Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост, с адрес ж.к.„Сторгозия” №189, 
гр. Плевен, да се преименува в „Защитено 
жилище за лица с умствена изостаналост”.

2. В останалата част Решение 
№893/29.03.2018 г. на Общински съвет - Пле-
вен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.36, ал.2, т.4, 
буква „е”, бб” и §40 от Преходните и заклю-
чителните разпоредби на Правилника за при-
лагане на Закона за социално подпомагане, 
изм. ДВ, бр.17 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 
г., по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1205-
1/12.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, 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 №1094/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1062/ 

30.08.2018 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.137, ал.1, 
т.1 и 4 във връзка с чл.148, ал.1, т.1 от Търгов-
ския закон, чл.17, ал.1, т.2 и 3 от Наредба № 
8 за условията и реда за упражняване на пра-
вата на собственик от Община Плевен върху 
общинската част от капитала на търговските 
дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №1062/30.08.2018 г. на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

1. Т.2 придобива следното съдържание: 
„Приема Учредителен акт на „Диагностично-
консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, не-
разделна част от настоящото решение”.

2. Останалата част от Решение №1062/ 
30.08.2018 г. на Общински съвет - Плевен, ос-
тава непроменена.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.137, ал.1, т.1 и 
4 във връзка с чл.148, ал.1, т.1 от Търговския 
закон, чл.17, ал.1, т.2 и 3 от Наредба № 8 за 
условията и реда за упражняване на правата 
на собственик от Община Плевен върху об-
щинската част от капитала на търговските 
дружества, по предложение от Мартин Митев 
- Председател на Общински съвет - Плевен, 
с вх.№ ОбС-1096-2/12.09.2018г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 4 от днев-
ния 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 №1095/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на актуализира-

на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 
година за постъпленията от местни приходи 
и разходите за местни дейности на Община 
Плевен, както и индикативен разчет за сред-
ствата от Европейския съюз за същия период

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.83, ал.2 от 
Закона за публичните финанси и чл.27, ал.2 
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява бюджетната прогноза за 2019-
20221 година на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности.

2. Одобрява индикативния разчет на сред-
ствата от Европейския съюз за периода 2019-
2021 година.

3. Одобрява динамиката и състоянието на 

общинския дълг за периода 2019-2021г.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.83, ал.2 
от Закона за публичните финанси и чл.27, 
ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1442/17.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 6 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1096/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Разчет за фи-

нансиране на капиталови разходи по обекти 
от проекти на ЕС за 2018 година

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.144, ал.4 
от Закона за публичните финанси, чл.57, ал.2 
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ 
„Юнско въстание””, финансиран със средства 
по проект „Подобряване на условията за пре-
доставяне на модерни образователни услуги 
в областта на образованието”, както следва: 
било 1 786 422 лева, става 1 793 344 лева.;

2. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Те-
менуга””, финансиран със средства по проект 
„Подобряване на условията за предоставяне 
на модерни образователни услуги в областта 
на образованието”, както следва: било 924 
421 лева, става 925 908 лева;

3. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ 
„Дружба””, финансиран със средства по про-
ект „Подобряване на условията за предоста-
вяне на модерни образователни услуги в об-
ластта на образованието”, както следва: било 
1 318 938 лева, става 1 299 560 лева;

4. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ 
„Щурче””, финансиран със средства по про-
ект „Подобряване на условията за предоста-
вяне на модерни образователни услуги в об-
ластта на образованието”, както следва: било 
620 007 лева, става 600 359 лева;

5. Създава обект „Основен ремонт на ДГ 
„Ралица””, финансиран със средства по про-
ект „Подобряване на условията за предоста-
вяне на модерни образователни услуги в об-
ластта на образованието”, както следва: било 
0 лева, става 876 288 лева;

6. Създава обект „Основен ремонт на ДГ 
„Калина””, финансиран със средства по про-
ект „Подобряване на условията за предоста-
вяне на модерни образователни услуги в об-
ластта на образованието”, както следва: било 
0 лева, става 891 804 лева;

7. Създава обект „Основен ремонт на НУ 
„Христо Ботев” - Плевен”, финансиран със 
средства по проект „Подобряване на условия-
та за предоставяне на модерни образователни 
услуги в областта на образованието”, както 
следва: било 0 лева, става 509 612 лева;

8. Създава обект „Придобиване на прено-
сими компютри за ОУ „Св. Кл. Охридски” - 
Плевен”, финансиран със средства по проект 
„Подобряване на условията за предоставяне 
на модерни образователни услуги в областта 
на образованието”, както следва: било 0 лева, 
става 36 794 лева;

9. Създава обект „Придобиване на мулти-
функционално устройство за ОУ „Св. Кл. Ох-
ридски” - Плевен”, финансиран със средства 
по проект „Подобряване на условията за пре-
доставяне на модерни образователни услуги 
в областта на образованието”, както следва: 
било 0 лева, става 2 853 лева;

10. Създава обект „Придобиване на инте-
рактивни дъски за ОУ „Св. Кл. Охридски” - 
Плевен”, финансиран със средства по проект 
„Подобряване на условията за предоставяне 
на модерни образователни услуги в областта 
на образованието”, както следва: било 0 лева, 
става 13 861 лева;

11. Създава обект „Придобиване на клима-
тици за ОУ „Св. Кл. Охридски” - Плевен”, фи-
нансиран със средства по проект „Подобрява-
не на условията за предоставяне на модерни 
образователни услуги в областта на образова-

нието”, както следва: било 0 лева, става 6 750 
лева;

12. Създава обект „Придобиване на пеещ 
звънец за ОУ „Св. Кл. Охридски” - Плевен”, 
финансиран със средства по проект „Подо-
бряване на условията за предоставяне на мо-
дерни образователни услуги в областта на об-
разованието”, както следва: било 0 лева, става 
2 000 лева;

13. Създава обект „Придобиване на ком-
плект шкафове за ОУ „Св. Кл. Охридски” - 
Плевен”, финансиран със средства по проект 
„Подобряване на условията за предоставяне 
на модерни образователни услуги в областта 
на образованието”, както следва: било 0 лева, 
става 1 250 лева;

14. Създава обект „Електронна система за 
таксуване в МГОТ на гр.Плевен” със сметна 
стойност 2 152 040 лева и срок на изпълне-
ние 2018 - 2021 г., финансиран със средства 
по проект „Развитие на интегриран градски 
транспорт”, както следва: било 0 лева, става 
41 540 лева;

15. Изменя обект „Тролейбуси”, финансиран 
със средства по проект „Развитие на интегри-
ран градски транспорт”, както следва: било 
6 762 185 лева, става 7 494 234 лева;

16. Изменя обект „Сервизна машина за ре-
монтни дейности по контактната мрежа”, фи-
нансиран със средства по проект „Развитие на 
интегриран градски транспорт”, както следва: 
било 500 000 лева, става 494 500 лева;

17. Изменя обект „Сервизна машина - вле-
кач”, финансиран със средства по проект 
„Развитие на интегриран градски транспорт”, 
както следва: било 250 000 лева, става 241 715 
лева;

18. Изменя обект „Преносим компютър - 10 
бр.”, финансиран със средства по проект „Ин-
тегриран воден цикъл Плевен - Долна Митро-
полия”, както следва: било 20 000 лева, става 
20 388 лева;

19. Изменя обект „Настолен компютър - 3 
бр.”, финансиран със средства по проект „Ин-
тегриран воден цикъл Плевен - Долна Митро-
полия”, както следва: било 3 900 лева, става 
4 676 лева;

20. Изменя обект „Мултифункционално 
цветно устройство А3 - 2 бр.”, финансиран 
със средства по проект „Интегриран воден 
цикъл Плевен - Долна Митрополия”, както 
следва: било 2 000 лева, става 4 978 лева;

21. Изменя обект „Високоскоростен скенер 
на документи - 1 бр.”, финансиран със сред-
ства по проект „Интегриран воден цикъл Пле-
вен - Долна Митрополия”, както следва: било 
1 500 лева, става 1 320 лева;

22. Възлага на кмета на Община Плевен да 
извърши всички правни и фактически дейст-
вия, продиктувани от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.144, ал.4 
от Закона за публичните финанси, чл.57, ал.2 
от Наредба №10 на Общински съвет - Пле-
вен, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1151-
9/17.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 7 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 №1097/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешно-

компенсирани промени между обектите от 
Инвестиционната програма на Община Пле-
вен за 2018 година

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл. 124, 
ал.ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, 
чл. 41, ал.ал. 2 и 3 от Наредба № 10 на Об-
щински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Общ устройствен план на 
Община Плевен”, финансиран със средства 
от Целевата субсидия за капиталови разходи, 
както следва: било 75 000 лева, става 49 710 
лева;

2. Изменя обект „Основен ремонт на ул. 
„Васил Левски” - Плевен”, финансиран със 
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средства от Целевата субсидия за капиталови 
разходи, както следва: било 23 700 лева, става 
16 462 лева;

3. Изменя обект „Основен ремонт на под-
порна стена на ул. „Панега” № 40”, финанси-
ран със средства от Целевата субсидия за ка-
питалови разходи, както следва: било 50 000 
лева, става 47 448 лева;

4. Изменя обект „Основен ремонт на кръсто-
вище на ул. „Самуил” и ул. „Х. Димитър””, 
 финансиран със средства от Целева субсидия 
за капиталови разходи, както следва: било 
83 000 лева, става 92 000 лева;

5. Създава обект „Основен ремонт на ул. 
„Полтава””, финансиран със средства от Це-
левата субсидия за капиталови разходи, както 
следва: било 0 лева, става 26 080 лева

6. Изменя обект „Основен ремонт на кръсто-
вище на ул. „Самуил” и ул. „Х. Димитър””, фи-
нансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 9 000 лева, става 0 лева;

7. Изменя обект „Основен ремонт на ул. 
„Полтава””, финансиран със собствени бю-
джетни средства, както следва: било 46 000 
лева, става 19 920 лева;

8. Изменя обект „ПУП кв. 215А, УПИ І”, фи-
нансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 15 000 лева, става 0 лева;

9. Изменя обект „Цифровизация на регула-
ционния и застроителен план на гр. Плевен”, 
финансиран със собствени бюджетни сред-
ства, както следва: било 150 000 лева, става 
75 000 лева;

10. Изменя обект „Придобиване на земя”, фи-
нансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 20 000 лева, става 0 лева;

11. Изменя обект „Разширяване на ГП „Ча-
ира””, финансиран със собствени бюджетни 
средства, както следва: било 30 000 лева, ста-
ва 0 лева.

12. Увеличава „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи”, в частта „местни дей-
ности” по бюджета на Община Плевен със 
175 080 лева. 

13. Възлага на кмета на Община Плевен да 
извърши всички правни и фактически дейст-
вия, продиктувани от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 124, ал.ал. 2 
и 3 от Закона за публичните финанси, чл. 41, 
ал.ал. 2 и 3 от Наредба № 10, по предложение 
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1397/16.08.2018г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 8 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 №1098/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на Допълнител-

но споразумение към Договор от 04.09.2014 
г. за дългосрочен банков кредит в размер на 
1 200 000 лв.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.17, ал.1, 
т.5 и т.6 от Закона за общинския дълг, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява текста на Допълнително спо-
разумение към Договор от 04.09.2014 г. 
за обществена поръчка с предмет: „Избор 
на финансираща институция за отпускане 
на дългосрочен банков кредит в размер на 
1 200 000 лева”.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
извърши всички необходими правни и фак-
тически действия във връзка с изпълнение на 
настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.17, ал.1, т.5 и т.6 
от Закона за общинския дълг, по предложение 
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1443/17.09.2018г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 9 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 №1099/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Дофинансиране на съществу-

ващи маломерни паралелки в училищата на 
територията на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.68, ал.1, 
т.2, т.3, ал.4, т.2 и т.3, ал.6, т.2 и т.3 и чл.69 от 
Наредба за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното 
образование,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава сформирането на маломерни 
и слети паралелки в общинските училища на 
територията на Община Плевен за учебната 
2018/2019 година, както следва:

1.1. ОУ „Христо Ботев”, с. Пелишат
- І и ІІ клас - слята паралелка с 14 ученици, 

недостиг до минимален брой - 2 ученици.
- VІІ клас маломерна паралелка с 9 ученици, 

недостиг до минимален брой - 9 ученици.
1.2. ОУ „Христо Ботев”, с. Мечка
- VІІІ клас - самостоятелна маломерна пара-

лелка с 14 ученици, недостиг до минималния 
брой - 4 ученици.

1.3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ясен
- І и ІІ клас - слята паралелка с 5 ученици, 

недостиг до минималния брой - 11 ученици.
- ІІІ и ІV клас - слята паралелка с 12 ученици, 

недостиг до минималния брой - 4 ученици.
- VІ клас - самостоятелна маломерна пара-

лелка с 16 ученици, недостиг до минималния 
брой - 2 ученици

1.4. - ОУ „Васил Левски”, с. Беглеж
- І и ІІ клас - слята паралелка с 12 ученици, 

недостиг до минималния брой - 4 ученици.
- ІІІ и ІVклас - слята паралелка с 12 ученици, 

недостиг до минималния брой - 4 ученици.
- Vи VІ клас слята паралелка с десет учени-

ци, недостиг до минималния брой - 8 ученици
- VІІ клас - самостоятелна маломерна пара-

лелка с 6 ученици, недостиг до минималния 
брой - 12 ученици.

1.5 ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот
- V и VІІ клас слята паралелка със 17 учени-

ци, недостиг до минималния брой - 1 ученик.
- VІ клас - самостоятелна маломерна пара-

лелка с 15 ученици, недостиг до минималния 
брой - 3 ученици.

1.6 - СУ „Христо Ботев”, гр. Славяново
- І клас - маломерна паралелка с 11 ученици, 

недостиг до минималния брой - 5 ученици,
- ІІ клас - маломерна паралелка с 8 ученици, 

недостиг до минималния брой - 8 ученици,
- ІІІ клас - маломерна паралелка с 10 учени-

ци, недостиг до минималния брой - 6 учени-
ци,

- ІV клас - маломерна паралелка с 6 ученици, 
недостиг до минималния брой - 10 ученици,

- ХІ клас - маломерна паралелка с 13 уче-
ници, недостиг до минималния брой - 5 уче-
ници,

- ХІІ -  маломерна паралелка с 10 ученици, 
недостиг до минималния брой - 8 ученици

1.7. ОУ „Отец Паисий”, с. Опанец
- І и ІІ клас - слята паралелка с 10 ученици, 

недостиг до минималния брой - 6 ученици,
- ІІІ клас - маломерна самостоятелна пара-

лелка с 6 ученици, недостиг до минималния 
брой - 10 ученици,

- ІV клас - маломерна самостоятелна пара-
лелка с 11 ученици, недостиг до минималния 
брой - 5 ученици,

- V клас - маломерна самостоятелна пара-
лелка с 11 ученици, недостиг до минималния 
брой - 7 ученици.

2. Отпуска допълнителни финансови сред-
ства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по единни разходни стандарти 
за определената дейност на следните учебни 
заведения:

2.1 - ОУ „Христо Ботев”, с. Пелишат - 4 183, 
40 лв.

2.2 - ОУ „Христо Ботев”, с. Мечка   - 1 287, 
20 лв.

2.3 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Ясен 
- 10 297, 20 лв.

2.4 - ОУ „Васил Левски”, с. Беглеж - 14 159, 
20 лв.

2.5 - СУ „ Христо Ботев”, гр. Славяново - 
13 515, 60 лв.

2.6 - ОУ „Отец Паисий”, с. Опанец - 12 550, 
20 лв.

3. Общият размер на финансовите за обез-
печаване на учебния процес на сформирани-
те маломерни и слети паралелки и тяхното 

дофинансиране в упоменатите учебни заве-
дения за учебната 2018/2019 г. е в размер на 
55 992,80 лв.

4. Средствата в размер на 55 992,80 лева да 
бъдат предвидени в Бюджета на Община Пле-
вен за 2019 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.68, ал.1, 
т.2, т.3, ал.4, т.2 и т.3, ал.6, т.2 и т.3 и чл.69 от 
Наредба за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното 
образование, по предложение от Милен Яков 
- ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1445/17.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 10 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 №1100/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Създаване на Комплекс за со-

циални услуги (КСУ) за деца и пълнолетни 
деца, преживели насилие

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разкрива Комплекс за социални услуги за 
деца и пълнолетни лица, преживели насилие, 
включващ услугите Кризисен център за жени 
и деца, преживели насилие с капацитет 8 мес-
та и Център за социална рехабилитация и ин-
теграция за жени и деца, преживели насилие 
с капацитет 20 места, считано от 01.01.2019 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
предприеме всички правни и фактически 
действия по управлението на двете социални 
услуги като Комплекс за социални услуги за 
деца и пълнолетни лица, преживели насилие.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, по предложение 
от Георг Спартански -Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1431/13.09.2018г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, 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 №1101/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Съгласие за сключване на 

официален договор за установяване на парт-
ньорски отношения с град Гандия, Кралство 
Испания

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и чл.88, ал.3 
от Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет - Плевен, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската ад-
министрация за мандат 2015-2019 година,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
 Р Е Ш И:

1. Упълномощава Кмета на Община Пле-
вен Георг Спартански да води преговори за 
сключване на договор за партньорство с Об-
щина Гандия, Кралство Испания.

2. Задължава Кмета на Община Плевен след 
приключване на преговорите да внесе в Об-
щински съвет подписания договор за одобре-
ние.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.15 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.88, 
ал.3 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет - Плевен, негови-
те комисии и взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандат 2015-2019 
година, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1429/12.09.2018г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 
г., Протокол № 45, точка 12 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Об-

щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:

Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1102/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закриване на Клуб на хората 

с увреждания и пенсионера (КХУП) с адрес 
ул.”Гренадирска” №34-Б, гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.6 и чл.8 от 
Вътрешните правила за организацията и дей-
ността на клубовете на пенсионерите и хора-
та с увреждания на територията на Община 
Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Считано от 01.11.2018 г., се закрива Клуб 
на хората с увреждания и пенсионера (КХУП) 
с адрес ул.”Гренадирска” №34-Б, гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
предприеме всички правни и фактически 
действия по закриването на КХУП с адрес 
ул.”Гренадирска” №34-Б, гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6 и чл.8 от Въ-
трешните правила за организацията и дей-
ността на клубовете на пенсионерите и хора-
та с увреждания на територията на Община 
Плевен, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1433/14.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 13 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 №1103/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части 

от имоти публична общинска собственост в 
училища

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.14, ал.7 
от Закона за общинската собственост, чл.14, 
чл.79, чл.98 и чл.103 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с тайно над-
даване, чрез представяне от участниците на 
предложенията пред комисията в деня и часа, 
обявени за провеждане на търга за отдаване 
под наем за срок от 5 (пет) години на части 
от имоти публична общинска собственост за:

1.1. Част от физкултурен салон в СУ „Стоян 
Заимов”, гр. Плевен, с площ 50 кв.м., за про-
веждане на занимания по фехтовка, при пър-
воначална наемна цена на час 11,50 лв. Депо-
зит за участие 60,00 лв.

1.2. 4 (четири) броя класни стаи в МГ „Гео 
Милев”, гр. Плевен с площ всяка от по 13,50 
кв.м., за провеждане на занимания по матема-
тика, при първоначална цена на час 2,70 лв. 
Депозит за участие 60,00 лв.

1.3. Бюфет за закуски в СУ „П.К Яворов”, 
гр. Плевен с площ 12 кв.м. при първоначал-
на месечна наемна цена 65,00 лв. Депозит за 
участие 150,00 лв.

1.4. Част от помещение в ПГМХТ - Плевен, 
с площ 30 кв.м., при първоначална месечна 
наемна цена 360,00 лв. Депозит за участие 
150,00лв.

2. Ползването на имотите по т.1, от спечели-
лия съответната процедура наемател, не може 
да пречи или ограничава учебните дейности в 
учебното заведение.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да органи-

зира и проведе процедурите по настоящото 
Решение.

3.2. Да утвърди тръжни правила за процеду-
рите по т.1 от настоящото Решение.

3.3. Да сключи договор със спечелилите 
участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.14, ал.7 



5брой 56 
9.10.2018 г. 

от Закона за общинската собственост, чл.14, 
чл.79, чл.98 и чл.103 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от 
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1432/13.09.2018г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 14 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1104/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристро-

яване на балкон към апартамент №2 в об-
щински поземлен имот на ул.”Хаджи Дими-
тър” №20а, гр. Плевен - УПИ ІV, кв.388

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.38, ал.2 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на Валери Горанов Краев, 
възмездно право на пристрояване на балкон 
със застроена площ 6,71 кв.м., към апарта-
мент №2 - самостоятелен обект с иденти-
фикатор 56722.662.116.1.2, част от жилищ-
на сграда изградена в урегулиран поземлен 
имот с идентификатор 56722.662.116, по 
план за регулация - УПИ ІV, кв.388, находящ 
се в гр.Плевен, ул. „Хаджи Димитър” №20а, 
актуван са акт за частна общинска собстве-
ност №36092/07.06.2010 г., по одобрен на 
22.08.2018 г. от Главния архитект на Община 
Плевен инвестиционен проект.

2. Правото на пристрояване да се учреди за 
сумата от 560 (петстотин и шестдесет) лева.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинската собственост и 
чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартан-
ски -Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1424/05.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 15 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1105/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недви-

жим имот - частна общинска собственост 
- УПИ І - 321, кв.50 по плана на с. Мечка, от-
реден за малкоетажно жилищно строител-
ство, актуван с АОС №31759/02.02.2001г.

 На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.35, ал.1 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти - общинска собстве-
ност в Община Плевен през 2018 година, в 
Раздел Б. „Имоти, които Община Плевен има 
намерение да продаде”, със следния имот: 
Поземлен имот - УПИ І-321, кв.50, с площ 
1185 кв.м., отреден за малкоетажно жилищно 
строителство по плана на с. Мечка.

2. Да се продаде недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в с. Меч-
ка, представляващ поземлен имот УПИ І-321, 
кв.50, с площ 1 185 кв.м., отреден за малкое-
тажно жилищно строителство, актуван с АОС 
№31759/02.02.2001 г., чрез публичен търг с 
тайно наддаване с предварително предста-
вяне на предложенията от участниците в ад-
министрацията на Община Плевен при пър-
воначална цена 3 000 (три 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 про-
веде търга.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.35, ал.1 
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1430/12.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 16 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1106/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сгра-

да със застроена площ 35 кв.м. и навес със за-
строена площ 12 кв.м., попадащи в общински 
недвижим имот УПИ Х-186, кв.16 по плана 
на с. Пелишат

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.33 от За-
кона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.5, т.2, и чл.6, т.1 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Иван Дамянов Милев и 
Веселка Димитрова Милева жилищна сграда 
със застроена площ 35 кв.м. и паянтов навес 
със застроена площ 12 кв.м., попадащи в не-
движим имот УПИ Х-186, кв.16 по плана на 
с. Пелишат за сумата от 3 000,00 (три хиляди) 
лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.33 от 
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от За-
кона за общинската собственост, чл.5, т.2, и 
чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1436/17.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 17 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1107/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част 

от имот - публична общинска собственост, 
за поставяне на преместваем обект - пави-
лион с площ 10,00кв.м. с размери 4,00/2,50 м., 
находящ се в УПИ І, кв.54 по плана на с. Бу-
ковлък, община Плевен (северна част на гра-
динката на центъра на с. Буковлък), скица 
№922/09.07.2018 г., съгласно схема за разпо-
лагане от Главен архитект на Община Пле-
вен, на основание чл.56 от ЗУТ

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.14, ал.7 от 
Закона за общинската собственост, чл.56 от 
Закона за устройство на територията, чл.15, 
ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - 
Плевен, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) 
години, част от имот - публична общинска 
собственост, за поставяне на преместваем 
обект - павилион с площ 10,00 кв.м., разме-
ри 4,00/2,50 м., находящ се в УПИ І, кв.54 по 
плана на с. Буковлък, Община Плевен (север-
ната част на градинката на центъра на с. Бу-
ковлък), скица №922/09.07.2018 г., съгласно 

схема за разполагане от Главния архитект на 
Община Плевен, на основание чл.56 от ЗУТ.

2. Приема начална тръжна месечна цена за 
отдаване под наем на частта от имота по т.1 в 
размер на 16,00 лв./месец без ДДС.

3. Приема депозит за участие в размер на 
5 на сто от началната месечна наемна цена с 
вкл. ДДС по т.2 за отдаване под наем на част 
от имот - публична общинска собственост, за 
поставяне на преместваем обект, изчислена за 
целия период на договора.

4. Отдаването под наем на частта от имота 
по т.1 да се извърши по реда на Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, чрез публичен 
търг с тайно наддаване чрез предварително 
представяне на предложенията от участници-
те в администрацията на Община Плевен, на-
чална тръжна месечна наемна цена, съгласно 
т.2 и депозит за участие, съгласно т.3.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
назначи комисия, която да организира и про-
веде търга.

6. Възлага на Кмета на Община Плевен или 
оправомощено от него лице да сключи дого-
вор за наем със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.14, 
ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.56 от Закона за устройство на територия-
та, чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Общински 
съвет - Плевен, чл.76, т.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-
1435/17.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 18 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 №1108/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобстве-

ност между Община Плевен и Александър 
Георгиев Петров от гр. Плевен, ул. „Захари 
Зограф” №20 върху недвижим имот, пред-
ставляващ застроен поземлен имот - УПИ 
VІІІ-582, кв.41 по плана на с. Брестовец, Об-
щина Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.36, ал.1, 
т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.60, ал.4, чл.47, ал.4 и ал.5 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху не-
движим имот, находящ се в село Брестовец, 
Община Плевен, представляващ урегулиран 
поземлен имот, целият с площ 950 кв.м. - 
УПИ VІІІ - 582, кв.41, отреден за жилищно 
строителство, чрез продажба на общинския 
дял от имота, представляващ 25 кв.м., за су-
мата от 425,00 лева без ДДС, на съсобствени-
ка Александър Георгиев Петров.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за прекратяване на съсоб-
ственост, съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.60, ал.4, чл.47, ал.4 и ал.5 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-1438/17.09.2018г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 
19 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1109/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№792/30.11.2017 г. на Общински съвет - Пле-
вен за определяне броят, предназначението 
и местонахождението на отделните видове 
общински жилища

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.42, ал.2 от 
Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 
от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №792/30.11.2017 г. на 
Общински съвет - Плевен относно определя-
не броя, предназначението и местонахожде-
нието на отделните видове общински жили-
ща, както следва:

1. В т.1.1. от Решение №792/30.11.2017 г. 
изменя броя на жилищата за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни 
нужди: било „574 броя”, да стане „569 броя” и 
в приложения към точката списък на общин-
ските жилища от фонд „Под наем” да отпад-
нат следните имоти:

1.1. Общински жилища с АОС №37209, на-
ходящи се на адрес пл. „Свобода”№5, ет.3 и 
ет.4.

1.2. Общински жилища с АОС №36735, на-
ходящи се на адрес ул. „Васил Левски” №168/
ул. „Дойран” №53б.

1.3. Общинско жилище с АОС №37055, на-
ходящо се на адрес, ул. „Васил Левски” №148.

2. В т.1.2 от Решение №792/30.11.2017 г. из-
меня броя на общинските жилища за продаж-
ба, замяна и обезщетяване на бивши собстве-
ници, чиито имоти са отчуждени за общински 
нужди: било „23 броя”, да стане „28 броя” и 
в приложения към точката списък на общин-
ските жилища да се добавят имотите, описани 
в т.1.1., т.1.2 и т.1.3. от настоящото решение.

§2. В останалата си част Решение 
№792/30.11.2017 г. на Общински съвет - Пле-
вен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.42, ал.2 от За-
кона за общинската собственост и чл.3, ал.2 
от Наредба №18 на Общински съвет - Пле-
вен, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1073-
2/17.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 20 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 №1110/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристро-

яване за изграждане на тераси към апар-
таментите в жилищна сграда с адрес град 
Плевен, ул.„Чаталджа”№9, построена върху 
общински недвижим имот

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.38, ал.2 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя цена за правото на пристроява-
не на 1 (един) брой тераса с площ 1,08 кв.м. в 
размер на 110,00 лева без ДДС.

2. Да се учреди на собствениците на апарта-
менти в жилищна сграда с административен 
адрес град Плевен, ул. „Чаталджа” №9, с иден-
тификатор 56722.664.115.3, възмездно право 
на пристрояване върху общински недвижим 
имот, представляващ поземлен имот с иден-
тификатор 56722.664.115 - УПИ І, кв.262, ак-
туван с АОС №36863/06.06.2011 г. по одобрен 
инвестиционен проект, както следва:

2.1. на Христо Димитров Райнов - собстве-
ник на ап.1 с идентификатор 56722.664.115.3.1 
и ап.3 с идентификатор 56722.664.115.3 пра-
во на пристрояване за 4 броя тераси, всяка с 
площ 1,08 кв.м..

2.2. На „НЕКСТКОМ” ЕООД, чрез законния 
представител на дружеството Димитър Хри-
стов Райнов - собственик на ап.2 с идентифи-
катор 56722.664.115.3.2 право на пристроява-
не за 2 броя тераси, всяка с площ 1,08 кв.м.

2.3. На Георги Крумов Гърков - собственик 
на ап.4 с идентификатор 56722.664.115.3.4 
право на пристрояване за 2 броя тераси, всяка 
с площ 1,08 кв.м.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинската собственост и 
чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1437/17.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 21 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 №1111/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за „Уличен водопро-

вод за ПИ 56722.651.73 от ОК 319 до ОК 311, 
ул.”Метро”, гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администра-
ция и чл.8 от Закона за общинската собстве-
ност, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие „ЛЕБОЗОЛ България” 
ООД, гр. Плевен да изгради със собствени 
средства „Уличен водопровод от ОК319 до 
ОК311, ул.”Метро”, гр. Плевен” с дължина 
226 м.

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

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходими-
те правни и фактически действия, в изпълне-
ние на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната админи-
страция и чл.8 от Закона за общинската 
собственост, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1426/12.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 22 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1112/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устрой-

ствен план - Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за прокар-
ване на трасе на газопроводно отклонение до 
поземлени имоти с идентификатори 701.40, 
701.61, 701.62, 701.64, 701.3010, 701.3011 и 
701.2410 в местността „Стража” в земли-
щето 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 самоу-
правление и местната администрация, чл.8 от 
Закона за общинската собственост, на осно-
вание чл.124а, ал.1 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 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 инфра-
структура за прокарване на газопроводно от-
клонение до поземлени имоти с идентифика-
тори 701.40, 701.61, 701.62, 701.64, 701.3010, 
701.3011 и 701.2410 в местността „Стража” в 
землището на гр. Плевен, преминаващи със 
сервитут през поземлен имот 701.2386 с на-
чин на трайно ползване - за селскостопански, 
горски, ведомствен път - публична общинска 
собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на газо-
проводно отклонение до поземлени имоти 
с идентификатори 701.40, 701.61, 701.62, 
701.64, 701.3010, 701.3011 и 701.2410 в мест-
ността „Стража” в землището на град Плевен, 

преминаващи със сервитут през поземлен 
имот 701.2386 с начин на трайно ползване - 
за селскостопански, горски, ведомствен път 
- публична общинска собственост.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок 5 (пет) 
години.

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

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходими-
те правни и фактически действия, в изпълне-
ние на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.8 от Зако-
на за общинската собственост, на основание 
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона 
за устройство на територията, чл.18 от Зако-
на за опазване на земеделските земи и чл.30, 
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи, по предложе-
ние от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1440/17.09.2018г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 
23 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1113/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване 

на проект за Подробен устройствен план - 
План за застрояване за ПИ 56722.701.733 в 
местността „Стража” в землището на гр. 
Плевен, парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура за одо-
бряване на Задание за изработване на подро-
бен устройствен план.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.11 от Закона за местното самоупра-
вление 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,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Под-
робен устройствен план - План за застрояване 
за ПИ 56722.701.733 в местността „Стража” в 
землището на гр. Плевен и парцеларни пла-
нове на елементите на техническата инфра-
структура. При изработване на подробния 
устройствен план да се спазват разпоредби-
те 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 
Подробен устройствен план - План за за-
строяване за ПИ 56722.701.733 в местността 
„Стража” в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходими-
те правни и фактически действия, съгласно 
разпоредбите на Закона за устройство на те-
риторията, свързани с изпълнение на насто-
ящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното 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 За-
кона за устройство на територията, по предло-
жение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1439/17.09.2018г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 24от 
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 №1114/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устрой-

ствен план - Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за про-
карване на трасе на електропровод до позем-
лен имот с идентификатор 56722.701.26, 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 самоу-
правление и местната администрация, чл.8 от 
Закона за общинската собственост, на осно-
вание чл.124а, ал.1 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 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 инфра-
структура за прокарване на трасе на електро-
провод до поземлен имот с идентификатор 
56722.701.26, в местността „Стража” в зем-
лището на гр. Плевен, преминаващ със серви-
тут през следните поземлени имоти: 701.207, 
с начин на трайно ползване - пасище - пуб-
лична общинска собственост; 701.2388, с на-
чин на трайно ползване - за селскостопански, 
горски, ведомствен път - публична общинска 
собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на 
електропровод до поземлен имот с идентифи-
катор 56722.701.26, в местността „Стража”, в 
землището на гр. Плевен, преминаващи със 
сервитут през следните поземлени имоти: 
701.207, с начин на трайно ползване - пасище 
- публична общинска собственост; 701.2388, 
с начин на трайно ползване - за селскосто-
пански, горски, ведомствен път - публична 
общинска собственост.

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

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

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходими-
те правни и фактически действия, в изпълне-
ние на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.8 от Зако-
на за общинската собственост, на основание 
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона 
за устройство на територията, чл.18 от Зако-
на за опазване на земеделските земи и чл.30, 
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона 
за опазване на земеделските земи, по пред-
ложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1445/17.09.2018г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.09.2018 г., Протокол № 45, 
точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1115/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна границите на съсед-

ни поземлени имоти по Проект за изменение 
на действащия Подробен устройствен план 
- План за застрояване за поземлени имоти с 
идентификатори: 56722.701.2446; 701.356; 
701.357; 701.2445; 701.376; 701.377; 701.359; 
701.2448; 701.371; 701.2390; 701.2449; 
701.370; 701.2444; 701.378; 701.2451; 
701.367; 701.358; 701.368; 701.2450; 701.381; 
701.382; 701.383; 701.340 и 701.308, находя-
щи се в местността „Стража” в землище-
то на гр. Плевен и сключване на предвари-
телен договор, на основание чл.15, ал.3, във 
връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.15, 
ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устройство 
на територията, чл. 19 от Закон за задълже-
нията и договорите, чл.6, чл.8, чл.34, ал.3, и 
чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинска собстве-
ност, чл.2, ал.2, чл.5, т.2 и чл.50 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема: Подробен устройствен план - План 
за застрояване за поземлени имоти с иденти-
фикатори: 56722.701.2446; 701.356; 701.357; 
701.2445; 701.376; 701.377; 701.359; 701.2448; 
701.371; 701.2390 ; 701.2449; 701.370; 701.2444; 
701.378; 701.2451; 701.367; 701.358; 701.368; 
701.2450; 701.381; 701.382; 701.383; 701.340 и 
701.308 находящи се в местността “Стража”, 
землището на гр. Плевен.

2. Дава съгласие за промяна на характера на 
323 кв. м ид.ч. от улици, от публична общин-
ска собственост в частна общинска собстве-
ност, по приложена скица-проект за измене-
ние на ПУП-ПЗ по т. 1. 

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
сключи предварителен договор по чл.15, ал.3 
и ал.5 от ЗУТ, съгласно представена скица - 
проект за ПУП-ПЗ по т. 1, за:

- замяна на 20 кв. м придаваеми ид.ч. - об-
щинска собственост с 20кв.м отчуждаеми 
ид.ч. - собственост на Красимир Георгиев По-
пов и Валентина Иванова Попова, като никоя 
от страните не дължи доплащане на другата 
страна

- замяна на 303 кв. м придаваеми ид.ч. от ПИ 
56722.701.2390 - общинска собственост с 852 
кв. м отчуждаеми ид.ч. - собственост на Кра-
симир Георгиев Попов, Валентина Иванова 
Попова, Драгомир Найденов Найденов и Цве-
тозар Иванов Маринов, като придобие разли-
ката в площта на придаваемите и отчуждаеми 
ид. ч. в размер на 549 кв. м - безвъзмездно.

4. В случай, че проектът за изменение на 
ПУП-ПЗ по т. 1, не бъде одобрен и не влезе в 
сила шест месеца след сключване на предва-
рителния договор, се извършва нова оценка, 
въз основа на която се сключва окончателен 
договор.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен в 
едномесечен срок след влизане в сила на за-
поведта за изменение на ПУП-ПЗ по т. 1, да 
сключи с Красимир Георгиев Попов, Вален-
тина Иванова Попова, Драгомир Найденов 
Найденов, Николина Георгиева Христова и 
Цветозар Иванов Маринов окончателен дого-
вор. 

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.15, 
ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устройство 
на територията, чл. 19 от Закон за задълже-
нията и договорите, чл.6, чл.8, чл.34, ал.3, и 
чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинска собстве-
ност, чл.2, ал.2, чл.5, т.2 и чл.50 от Наредба 
№ 7, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0861-
1/17.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, 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 №1116/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна 

финансова помощ на Калоян Дончев Маринов
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова по-
мощ от §§42-14 „Обезщетения и помощи по 
решение на Общински съвет”, дейност 122 
„Общинска администрация” по бюджета на 
Община Плевен за 2018 година, в размер на 
200 (двеста) лева на Бисерка Антонова Мари-
нова за лечението на сина й Калоян Дончев 
Маринов.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, по предложение 
от Постоянна комисия по „Здравеопазване 
и социална политика”, с вх.№ ОбС-0619-
2/03.09.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., 
Протокол № 45, точка 27 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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За първи път тази година Об-
щина Плевен и Туристическият 
информационен център органи-
зираха отбелязването на Между-
народния ден на туризма. И това 
беше повод да се обърне внима-
ние на ключовото значение на 
туризма и свързаните с него сек-
тори на икономиката в развитие-
то на държавата и конкретно - на 
нашия регион.

В инициативата се включи-
ха - „Държавен архив” - Пле-
вен и Професионална гимназия 
по туризъм „Алеко Константи-
нов”. Те представиха изложба 
на тема “Развитие на туризма 
в Плевен - минало, настояще и 
бъдеще”, която беше открита 
на площад “Възраждане” от за-
местник-кмета „Младежки дей-
ности, спорт и туризъм” Иван 
Кюлджийски. Той приветства 
идеята и пожела отбелязването 
на Световният ден на туризма 
да стане традиция в нашия град, 
който вече е асоцииран член на 
Дунавски туристически регион. 

През целия ден жителите и 
гостите на града разглеждаха 
таблата с над 30 фотоса, запе-
чатали историята на туристиче-
ското движение в Плевен. Орга-
низаторите на празника дадоха 
възможност туристически фир-
ми да представят своята дей-
ност и да предоставят рекламни 

материали за услугите, които 
предлагат. 

Експерти от Туристическия 
информационен център прове-
доха обучение на учениците от 
Професионална гимназия по 
туризъм „Алеко Константинов” 
как да подреждат информацион-
ните щандове, за да бъдат те 
привлекателни и максимално 
полезни на клиентите. Бъде-
щите специалисти в туризма с 
желание се включиха в промо-
тирането на услугите на туропе-
раторите. 

В отбелязването на Меж-
дународния ден на туризма се 
включиха с изпълнения и танцо-
ва програма ансамбъл „Нашен-
чета” към Центъра за работа с 
деца в Плевен. 

От 1980 г. Световната турис-
тическа организация към ООН 
отбелязва Международния ден 
на туризма на 27 септември. От 
същата година Световната орга-
низация по туризъм отбелязва 
този ден с цел да се насърчава 
усещането на международната 
общественост за значимостта на 
туризма и неговата роля за раз-
витието на социалната, култур-
ната, икономическата и полити-
ческата сфера на обществения 
живот.

Туристическото движение в 
България, като част от светов-
ното такова, се появява в края 
на XIX-и век. За родоначалник 
се счита големият български 
писател Алеко Константинов - 
Щастливеца. У него за пръв път 
кристализира идеята за създава-
не на туристическо дружество. 
Тя се оформя окончателно ко-
гато през юли 1889 г. той пред-
приема излет из Витоша. Още 
същата година се основава дру-
жество “Урвич клуб” по името 
на средновековната българска 
крепост в близост до София по 
пътя за Самоков. Шест години 
след основаването на “Урвич 
клуб” на 27 август 1895 г. Алеко 

В Световния ден на туризма доц. д-р Венци 
Росманов - председател на Управителния съвет 
на Туристическо дружество „Кайлъшка долина” 
отчита добри резултати, постигнати през години-
те от десетте клуба, развиващи дейност в друже-
ството. Те са сред водещите в страната. Спечелили 
са много престижни награди от републикански и 
международни първенства по ориентиране, скал-
но катерене, пещерно дело, водни и ски спортове, 
пешеходен туризъм. През последната година беше 

основан Обществен фонд „Хижа Плевен” - не-
правителствена организация, която ще работи за 
реконструкцията и модернизирането на хижата, 
за подобряване на подстъпите към нея, за изграж-
дането на пътнически лифт. Една от емблемите на 
плевенското Туристическо дружество е хор „Кай-
лъшко ехо”, който също е спечелил много награди 
от прегледи на певческото творчество и е неизме-
нен участник във всички тържества, посветени на 
годишнини от туристическото движение. 

Световният ден на туризма - акцент
за Община Плевен тази година 

Константинов организира пър-
вият масов излет у нас, който е 
до Черни връх. На състоялото 
се тогава на върха събрание за 
председател на дружеството е 
избран патриарха на българска-
та литература Иван Вазов.

Развитието на туризма в 
световен и национален мащаб 
не подминава и “сърцето на 
Мизия” - Плевен. Тук по ини-
циатива на инж. Димитър Въл-
чанов през 1901 г. е основано 
туристическо дружество. То е 
трето поред в България след 

дружествата в София и Плов-
див. През 1948 г. с постановле-
ние на Министерски съвет е 
създадено Държавно стопанско 
предприятие “Балкантурист” - 
София, с клон в Плевен. Близо 
десетилетие по-късно (1957 г.) 
е основан Окръжния съвет на 
Българския туристически съюз 
в Плевен. През 1987 г. в нашия 
град е създаден и Общински съ-
вет на Българския туристически 
съюз. Той обединява и коорди-
нира дейността на дружествата 
на територията на тогавашния 

ТД „Кайлъшка долина” разкри фонд за набиране
на средства за ремонт на Хижа „Плевен”

Плевенски окръг. 
Освен туристическите орга-

низации, изградени в Плевен-
ския регион, дълбока диря в 
развитието на туризма оставят и 
отделни личности като Асен Ле-
щов, Атанас Изгоренков и Иван 
Ташев Иванчев. 

Като пазител на документал-
ното богатство на Плевенски 
регион “Държавен архив” - Пле-
вен съхранява в своите фондове 
редица документи, представящи 
развитието на туристическото 
движение в региона.

ОБЩИНА
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Общо 15 лауреати от различ-
ни конкурси у нас и в чужбина 
взеха участие в 31-ото издание 
на „Лауреатски дни „Катя Попо-
ва”. По традиция концертите за-
почнаха с изпълнение на опера. 
Този път това беше „Бохеми” на 
Пучини. 

В шестдневната програма се 
включиха млади изпълнители 
от Словения, Франция, Турция, 
Италия, Германия, Португалия 
и България. Обликът на лауре-
атските дни запази високото си 
професионално ниво. 

„Плевен отново е сцена, Пле-
вен отново е музика. Градът на 
Катя Попова, на Гена Димитро-
ва, на незабравимия Емил Дими-
тров, Асен Селимски, на Христо 

Бръмбаров, за 31-и път е музи-
кална столица на България. За 
мен е чест да обявя това издание 
на Международния музикален 
фестивал „Лауреатски дни „Катя 
Попова” за открито”, каза на 
церемонията по откриването на 
феста кметът Георг Спартански. 

От 2 до 7 октомври в нашия 
град бяха представени постиже-
нията на новата генерация в ев-
ропейското и световно изпълни-
телско майсторство, успехите на 
българската певческа и инстру-

ментална школа. По регламент 
участниците не могат да бъдат 
по-възрастни от 33 години за ин-
струменталисти и 35 - за певци. 
„Те трябва да са лауреати и но-
сители на награди от престижни 
международни и национални 
музикални конкурси в областта 
на класическата музика, пред-
хождащи 3 години поредното 
издание на фестивала. В про-
грамата могат да се представят 
по право музиканти и певци от 
Плевен, независимо от възрастта 
и времето, когато са били лауре-
ати на международен конкурс, 
участвали в предишни издания 
на фестивала, но не в две поред-
ни издания”, обясни правилата 
Стефка Григорова, началник от-

дел „Култура” в Община Плевен 
и съпредседател на Организа-
ционния комитет на фестивала. 
„Тъй като събитието е на името 
на оперна прима - Катя Попо-
ва, е редно във всяко издание да 
има поне по един оперен спекта-
къл”, допълни Любомир Дяков-
ски, другият съпредседател на 
Организационния комитет. Той 
уточни, че след дългогодишна 
пауза в програмата ще се вклю-
чи Софийската филхармония. 
Музикологът Августина Сера-

фимова, също от организаторите 
на проявата, обяви, че много от 
лауреатите за първи път ще по-
сетят България, а голяма част от 
произведенията ще бъдат изпъл-
нени първо у нас. 

Стартът на Лауреатски дни 
„Катя Попова” беше даден от 
Плевенска филхармония, хор 
„Гена Димитрова” и децата от 
Вокална група „Арлекино“ при 
читалище „Съгласие”, които 
участваха в изпълнението на 
операта „Бохеми”. Солисти бяха 
певци от България, Румъния и 
Косово - Михаил Михайлов, 
Оана Андра и Беса Лугичи. 

Талантливият млад флейтист 
от Турция Денисджан Ерен е 
лауреат само на Първи награди 
от пет конкурса в периода 2015-
2018 година. Той беше солист в 
концерта със Софийски солисти. 
В последната вечер на сцената 
имахме възможност да видим 
сопраното Вера Гиргинова, коя-
то е била финалист в първото 
издание на конкурса за млади 
оперни изпълнители на името на 
Гена Димитрова.

Две от вечерите бяха посве-
тени на камерната музика. Ме-
ломаните имаха възможност да 
чуят изпълнения на словенското 
перкусионното дуо „Дендро-
копос” и на Перкусионен ан-
самбъл „Акцент”, а 4 октомври 
беше посветен на плевенските 
лауреати. В едноименната зала 

„Плевен отново е сцена, Плевен отново е музика!”
Каза на откриването на XXXI-вия 

Международен музикален фестивал 
„Лауреатски дни „Катя Попова”

кметът Георг Спартански

в града ни концерт под акомпа-
нимента на Мария-Елена Среде-
ва изнесе цигуларката Зорница 
Иларионова и Ивайло Дешков, 
който работи в Дания и специал-
но за музикалното събитие води 
в Плевен ансамбъл „Одеон”. 

От първото издание на Лауре-
атските дни през 1966 г. до юби-
лейното 30-то издание преди две 
години на плевенска сцена са се 
изявили 554 лауреати на прес-
тижни конкурси от 41 държави. 
Изнесени са 122 симфонични 
концерта, 24 оперни спектакли, 
4 хорови концерта и един бале-
тен. До 1980 г. Лауреатски дни 
„Катя Попова” се провеждат 
ежегодно, а след това започват 
да се организират на две години. 
Председател на първия органи-
зационен комитет е бил Никола 
Макавеев, а членове - Лили Ата-
насова, проф. Веселин Стоянов, 
проф. Емил Камиларов, Христо 
Бръмбаров, Асен Селимски.

Невъзможно е да се изброят 
имената на изпълнителите, гос-
тували на концертния подиум в 
Плевен, но сред тях са Асен Се-

С операта „Бохеми” на Джакомо Пучини беше открито 31-ото издание на Международния музи-
кален фестивал „Лауреатски дни „Катя Попова”.

Две от вечерите бяха посветени на камерната музика. В първа-
та концерт изнесе словенското дуо „Дендрокопос”. Ян Сибей и Лука 
Полянек създават дуета си през 2017 г. под ръководството на проф. 
Симон Клавжар. През 2018 г. стават лауреати на Първа награда 
и Специална награда на публиката от Международния конкурс за 
ударни инструменти в Люксембург. Печелят и златно отличие в 
категория „Камерна група” в Международния музикален конкурс - 
Свирел 2018.

Ансамбъл „Акцент” е емблематичен за Плевен и за Национално-
то училище по изкуствата „Панайот Пипков”. Под ръководството 
на Симеон и Августина Серафимови концертира активно у нас и в 
чужбина. Носител на множество награди. През 2011 г. издава са-
мостоятелен албум.

лимски (баритон), Любомир Бо-
дуров (тенор), Стойка Миланова 
(цигулка), Гена Димитрова (со-
пран), Минчо Минчев (цигул-
ка), Ася Златкова (пиано), Сте-
фка Евстатиева (сопран), Мария 
Венциславова (сопран), Мария 
Биешу (сопран), Магдалена Ко-
жена (сопран), Юлия Краско 
(цигулка), Флорин Йонеску Га-
лати (цигулка), Стефан Попов 
(виолончело), Димитър Иванов 
(контрабас), Пламена Мангова 
(пиано), Албена Данаилова (ци-
гулка), Яна Дешкова (цигулка) и 
много други.

И тази година Международ-
ният музикален фестивал има-
ше и съпътстваща програма. От 
2 до 7 октомври във фоайето 
на зала „Катя Попова” можеше 
да се види изложба с фотоси от 
последните издания на Лауре-
атските дни, а на 6 октомври в 
Регионален исторически музей 
се проведе концерт-матине на 
лауреати от различни конкурси 
от Националното училище по 
изкуствата „Панайот Пипков” - 
Плевен.


