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На 26.11.2018 г. в Конферентната зала на хотел 
„Сити - център”, гр. Плевен се проведе кръгла маса 
по проект „Букварче, бъди ми другарче“, Договор 
BG05M2OP001-3.001-0085-C03, финансиран от Опера-
тивна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейските структурни и инвестиционни фондове.

Основните акценти на събитието бяха докладване 
на постигнатите индикатори по проекта:

Деца, ученици, младежи от етнически малцинства 
(вкл. роми) интегрирани в образователната система -  
увеличен с над 40 деца.

Деца, ученици, младежи от маргинализирани общ-
ности (вкл. роми) участващи в мерки за образователна 
интеграция и реинтеграция -  увеличен с над 45 деца.

Бяха набелязани следващите стъпки по изпълнение 
на общинската програма за образователна интеграция па 

Кръгла маса по проект „Букварче, бъди ми другарче”

www.eufunds.bg 
Проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C03, финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

етническите малцинства на територията на Община Плевен.
Проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085, се изпълнява от ОУ „Антон Стра-

шимиров” с. Бохот, в партньорство с фондация „Образователно сътрудничество“ и Община Плевен.
Общата стойност на проекта е 185 948.00 лв, от които средства от ЕСФ (85%) -158 055.80 лв. 

и национално съфинансиране (15%) - 27 892.20 лв.

Грейнаха
светлинките

на Коледната елха 
в Плевен

С огнено шоу, песни, танци и фойeрверки на площад „Възраждане” бяха официално за-
палени светлините на Коледната елха в Плевен. В студената декемврийска вечер деца 
и родители посрещнаха Дядо Коледа и побързаха първи да се снимат с красиво украсе-

ното дръвче. За коледната атмосфера се погрижи и Общинския духов оркестър. Поздрави към 
децата и техните родители за настъпващите празници поднесе кметът Георг Спартански. 
Той подчерта, че коледните светлинки на елхата ще упътят Дядо Коледа, за да спре той в 
Плевен и отброи с децата 10-те секунди до запалването на светлинките.
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Кръгла маса на тема „Акту-
ални проблеми в развитието на 
туризма в Плевен, нови тенден-
ции, начини на изграждане на 
атрактивен и конкурентоспосо-
бен продукт в посока към въ-
трешния пазар”, организирана 
от Община Плевен, събра пред-
ставители на администрация, 
ресторантьори, директори на 
училища, на научни и култур-
ни институти, хотелиери, упра-
вители на здравни заведения. 
Целта беше да обменят идеи 
и добри практики за засилва-
не на туристическия поток към 
Плевен. На срещата присъства 
Венелина Червенкова, начал-
ник-отдел „Стратегическо пла-
ниране и продуктова политика 
в туризма” в Министерство на 
туризма, която направи презен-
тация за новото туристическо 
райониране „Общо сътрудни-
чество между общините на ра-
йон Дунав”.

Инициативата откри кметът 
Георг Спартански, който очерта 
възможностите на града и общи-
ната за развитие на исторически, 

Наградата в категорията 
„Инвестиции и работни места” 
в раздела „Голяма община” на 
сайта „Кмета бг” тази година 
беше присъдена на градоначал-
ника на Плевен на официална 
церемония в столицата. „При-
зът от ежегодната кампания 
„Кмет на годината” в катего-
рията „Инвестиции и работни 
места”, голяма община, прие-
мам като признание за Община 
Плевен и за плевенския бизнес, 
не за мен като кмет”, коментира 
Георг Спартански. Оценени са 
вложенията на „Леони”, на „Ди-
митров” ООД, където лично бях 
скоро на посещение, на „Мал-
тери суфле”, както и на редица 

други по-малки фирми.
Заедно с отличията от пре-

дишни години в същата кампа-
ния в категориите „Здравеопаз-
ване” и „Тържища и фермерски 
пазари” този приз е една добра 
визитка на Плевен и сигнал за 
потенциални инвеститори, че 
градът ни е добро и перспектив-
но място за бизнес, посочи още 
кметът.

Лично за мен голямо значе-
ние има подкрепата, която по-
лучих в категориите „Кмет на 
годината” и „Кмет на граждани-
те”, за което благодаря на всички 
гласували за оценката, крайната 
класация в случая  не ме вълну-
ва, допълни Георг Спартански.

Представителката на плевен-
ския клуб „Петромакс” Ивет Го-
ранова получи плакета на кмета 
на Община Плевен за историче-
ското си  постижение на Светов-
ното първенство по олимпийско 
карате за мъже и жени, провело 
се в испанската столица Мад-
рид. Каратеката извоюва трето 
място в надпреварата, в която 
участваха 1 117 състезатели от 
140 държави.

Ивет тренира карате от пети 
клас. Наскоро навърши 18 годи-
ни, а през 2017 г. беше обявена за 
Спортист на годината на Община 
Плевен. Спечелила е множество 
първи места на състезания у нас 
и в чужбина, като бронзовият й 
медал от Световното първенство 
по олимпийско карате за мъже и 
жени в категория до 55 килограма 
е без аналог в спортната история 
на страната ни. Самата Ивет оп-
редели отминалото състезание 
като най-трудното в кариерата 
й до момента. Горанова надви в 
спора за третото място японка-
та Сара Ямада и с 3:2 съдийски 
гласа и стана първата носителка 
на медал в историята на родното 
карате.

Кметът Георг Спартански 
изрази радостта си от успеха на 
18-годишната плевенчанка и го 
оцени като чест и престиж не 
само за града ни, но и за цяла 
България. Той й пожела здраве 

и да сбъдне мечтата си за пър-
во място, каквото без съмнение 
я очаква. 

„Това е една от най-трудните 
ми победи, постигната след тру-
ден жребий. Успехът ми е голям, 
но съм сигурна, че ми предстоят 
още по-големи победи”, споде-
ли Ивет Горанова.

Ден след получаването на 
плакета състезателката беше по-
канена за среща с министър Кра-
сен Кралев. В спортното минис-
терство Горанова също получи 
почетен плакет. „Благодаря ти 
за това, което направи и тепърва 
ще правиш за спортната слава 

на България. Пожелавам ти да 
си здрава, да нямаш контузии и 
съм убеден, че ти предстоят още 
много победи“, е заявил Красен 
Кралев, цитиран от пресцентъра 
на ММС. Той е получил от Ивет 
Горанова копие на бронзовото й 
отличие. 

Почетен медал на ММС по-
лучи и личният треньор на Гора-
нова - Ангел Ленков, от когото 
министърът поиска да изготви 
специална програма за състеза-
телката, която ще бъде финанси-
рана приоритетно от спортното 
министерство, а целта е спечел-
ване на олимпийска квота.

При голям интерес премина публич-
ното обсъждане за поемане на дълго-
срочен общински дълг под формата на 
кредит от „Регионален фонд за градско 
развитие” АД. Срещата в зала „Гена Ди-
митрова” води лично кмета Георг Спар-
тански, а всички изказвания и предложе-
ния бяха протоколирани.

Финансовият ресурс на фонда за Се-

верна България е около 210 млн. лв. и в пе-
риода до 2020 г. всички общини на терито-
рията на север от Балкана ще се състезават 
за средствата. Тази, която има по-добра 
подготовка и действа по-оперативно, ще 
може да се възползва от парите, уточни 
Георг Спартански. Той изслуша мнения-
та и предложенията на гражданите, които 
ще обобщи и ще представи на заседанието 

на Общински съвет - Плевен през декем-
ври, заедно с предложението за вземане 
на кредит. Тогава местният парламент 
ще трябва да се произнесе дали одобрява 
поемането на този дълг.

Кредитът ще е в размер на 6 128 000 
лв. Срокът за погасяването му ще е 10 
години, а той се отпуска с изключително 
изгодни условия - лихва от 0.97% и грати-

сен период за времето на строителството 
на обектите. С него ще се финансира ос-
новният ремонт на площад „Свободата” 
и пешеходната улица „Васил Левски” от 
площад „Свободата” до площад „Стефан 
Стамболов”, Автогара Плевен и автобус-
ните сектори, както и се предвижда да се 
изгради площадка за скейтборд в района 
на чешма „Балаклия”. 

Кметът Спартански: Успешното сътрудничество и добрата
реклама ще привлекат туристите в Плевен

културен, винен и здравен тури-
зъм. „Не трябва да имаме мега-
ломански очаквания по отноше-
ние на туризма в Плевен. Казвам 
го, защото Плевен, макар да е 
седмият по големина град, е със 
жители около 100 000, с всички 

условности на тази статистика, 
няма море, няма планина”, каза 
на откриването на форума кме-
тът. И припомни, че основният 
туристически поток преди го-
дини в Плевен е бил предимно 
поклонически туризъм от по-

сетители от бившите съветски 
републики. Днес Плевен може 
да привлича посетители в други 
посоки. „Разбира се, за да гово-
рим за туризъм трябва да имаме 
предвид легловата база, ресто-
рантите, атракциите, които да 
привличат посетители”, добави 
кметът. 

„Днес вече не е достатъчно 
да сервираш една шопска салата 
с ракия на туриста или тройка 
кебапчета с лютеница и пърже-
ни картофи. Туристът очаква да 
види нещо, което няма в собст-
вената си държава. Не можем да 
очакваме един турист да стои в 
Плевен повече от една или две 
нощувки, но за това време ние 
трябва да му осигурим такава 
културно-развлекателна програ-
ма, че той да поиска да се върне 
тук след година-две и да доведе 
свои приятели, да се похвали, 
че е бил в Плевен”, категоричен 

беше Георг Спартански. Кме-
тът акцентира и върху логото на 
Плевен, което е патентовано на 
латиница и на кирилица. 

Презентации по време на фо-
рума направиха ПГ по туризъм 
„Алеко Константинов”, Инсти-
тутът по лозарство и винарство, 
Регионалният военноистори-
чески музей - Плевен, Турис-
тическо дружество „Кайлъшка 
долина”, УМБАЛ „Д-р Геор-
ги Странски” - Плевен, МБАЛ 
„Свети Панталеймон” - Пле-
вен, Медицински университет 
- Плевен. По време на кръглата 
маса бяха очертани и основните 
проблеми, чието решаване ще 
помогне за устойчиво развитие 
на туризма. Статистическите 
данни сочат повишение от 6.73 
% на туристопотока в Плевен за 
първите 10 месеца на 2018 г. в 
сравнение със същия период на 
миналата година. 

Георг Спартански:

Призът от кампанията
„Кмет на годината” е признание 

за Общината и плевенския бизнес

Бронзовата медалистка от световното по олимпийско 
карате Иват Горанова с почетен плакет от Община Плевен

Граждани се включиха в обсъждане намерението за поемане на дългосрочен кредит от Община Плевен
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Р Е Ш Е Н И Е №1142/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба №26 за управлението, стопанисването и 
ползването на горски територии - общинска собственост

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.51 от Закона за горите, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за 
нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28 от 
Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 26 за управлението, стопанисването и ползването на гор-
ски територии - общинска собственост, както следва:

§1. В чл. 2 думите „Кмета на общината“ се заменят с 
Общинско предприятие „Управление на общински земи и 
гори” Плевен.

§2. В чл. 4 точка 3 се изменя и придобива следната ре-
дакция:

„3. осигуряване на социални, образователни, научни, 
ландшафтни и рекреационни ползи за обществото;”

2. досегашните точки 3, 4 и 5 стават съответно 4, 5 и 6.
§3. В чл. 6 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Собствеността на общината върху поземлени имоти 

в горски територии се удостоверява с един от следните до-
кументи:

1. акт за общинска собственост;
2. договор за придобиване право на собственост;
3. решение, издадено от общинската служба по земеделие 

по местонахождението на оземления имот, с приложена към 
него скица на имота.”

§4. В чл. 21, ал. 1 се прави изменение в текста като думи-
те „сектор „Земеделие и гори към Общината” се заменят с 
„отдел „Гори” при Общинско предприятие „Управление на 
общински земи и гори” Плевен”.

§5. В чл. 30, ал. 1 се прави изменение на текста, който при-
добива следната редакция:

„Чл.30 (1) Със заповед на Директора на регионална ди-
рекция по горите гр. Ловеч, по предложение на Кмета на 
Община Плевен, може временно, за срок до три месеца, да 
се ограничи или забрани достъпа до определена горска те-
ритория:

1. С цел опазване и защита на горските територии и ди-
веча;

2. В интерес на здравето и безопасността на гражданите”.
§6. Чл. 36 се променя, като придобива следната редакция:
„чл.36 (1) За  управлението на горските територии, об-

щинска собственост отговаря Общинско предприятие „Уп-
равление на общински земи и гори” Плевен, по смисъла на 
Закона за общинската собственост и чл. 181, ал. 1, т. 1, пр. 
„в” от Закона за горите”.

(2) Отдел „Гори” в Общинско предприятие „Управление 
на общински земи и гори” Плевен осъществява управление-
то, организацията, опазване, координацията и контрола в 
горските територии общинска собственост, както и в такива, 
предоставени на общината за управление.” 

(3) Кметът на Общината оправомощава лице с висше ле-
совъдско образование, вписан в публичния регистър в ИАГ 
по чл. 235 от Закона за горите, да издава позволителните за 
сеч в горските територии общинска собственост, както и за 
такива, предоставени за управление въз основа на договор.

(4) За служители в отдел „Гори” от директора на предпри-
ятието се назначават лица вписани в публичния регистър на 
ИАГ, с висше или средно лесовъдско образование, съобразе-
но с длъжностната характеристика на заеманата позиция.”.

(5) Лицата по ал. 4 изпълняват на служебните си задълже-
ния и функциите по чл. 190, ал. 2 от ЗГ в горските терито-
рии - общинска собственост, както и в тези предоставени за 
управление, въз основа на сключен договор, като разходите 
са за сметка на предприятието, съгласно чл. 182 от Закона 
за горите.”

§7. В чл. 37 се променя ал.2, която придобива следната 
редакция:

„(2) Непосредственото опазване на горските територии- 
общинска собственост се извършва от служители с лесовъд-
ско образование от отдел „Гори” в общинското предприя-
тие.“

§8. Текстът на чл. 38 се променя и същия придобива след-
ния вид:

 „чл.38. Горските територии общинска собственост се раз-
делят на горскостопански участъци, определени в Горскос-
топански план. Техният брой и разпределение може да се 
променя със заповед на Кмета на Общината по предложение 
на директора на общинското предприятие.”

§9. В чл. 39 се правят изменения и същия придобива след-
ната редакция:

„чл.39 (1) Служителите в отдел „Гори” с лесовъдско об-
разование:

1. опазват поверените им горски територии от незаконни 
ползвания и увреждания;

2. следят за спазването на правилата за сеч и другите полз-
вания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранич-
ни и други знаци и обекти;

3. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други 
ползвания от горите;

4. следят за спазването на противопожарните правила, а 
при пожар предприемат 

действия за неговото ограничаване и потушаване;
5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;
6. опазват защитените видове животни и растения и сле-

дят за спазването на режимите на защитените територии и 
защитените зони;

7. сигнализират незабавно органите на Министерството 
на вътрешните работи при установяване на данни за из-
вършване на престъпления, свързани с дейностите в горите 
и съдействат за тяхното разкриване;

8. дават предписания при констатиране на пропуски и на-
рушения;

9. издават превозни билети за дървесина, добита от гор-
ските територии - общинска собственост, както и за такива, 
предоставени за управление въз основа на договор;

10. маркират преди транспортиране с контролна горска 
марка дървесината добита от горските територии общинска 
собственост, както и за такива, предоставени за управление 
въз основа на договор;

11. издават разпореждания за спиране и прекратяване на 
дейности при констатиране на нарушения в горските тери-
тории;

12. задържат вещите - предмет на нарушения, както и ве-
щите, които са послужили за тяхното извършване;

13. уведомяват незабавно органите по Закона за устрой-
ство на територията за 

извършване на незаконно строителство в горските тери-
тории.

(2) Служителите с лесовъдско образование в отдел „Гори” 
са пряко подчинени на началника на отдела и на директора 
на общинското предприятие..

(3) Служителите от отдел „Гори” имат правомощията по 
ал.1 т. 1-8 и т.12 и извън поверените им за опазване горски 
територии на територията на общината.

(4) Служителите от отдел „Гори” могат да осъществяват 
правомощията си върху горските територии на територията 
на общината и извън установеното им работно време и да 
бъдат назначени с ненормиран работен ден и произтичащи-
те от това допълнителни дни платен годишен отпуск съглас-
но чл. 139 от Кодекса на труда.

(5) При изпълнение служебните си  задължения служите-
лите от отдел „Гори” носят униформено облекло с отличи-
телни знаци и имат право на огнестрелно оръжие, което не 
могат да преотстъпват.

(6) Видът на отличителните знаци и униформеното облек-
ло на служителите от отдел „Гори” се определя с решение 
на Общинския съвет.

(7) При изпълнение служебните си задължения служите-
лите в отдел „Гори” се легитимират със служебни карти, из-
дадени от директора на Регионалната дирекция по горите.”

(8) Директорът на Общинското предприятие подава заяв-
ление до директора на Регионалната дирекция по горите за 
издаване на служебни карти на служителите в отдел „Гори”

(9) Общинско предприятие „Управление на общински 
земи и гори” задължително застрахова наетите служители с 
лесовъдско образование в отдел „Гори”, изпълняващи функ-
циите по опазване на горските територии, със застраховка 
„Живот и злополука” съгласно чл. 192 ал. 1 от Закона за го-
рите, както и изплаща обезщетения съгласно разпоредбите 
на Закона за горите.”

§10. В чл. 40 се правят изменения и същия придобива 
следния вид:

„Чл.40. Служителите в отдел „Гори” са оправомощени да 
извършват маркиране на дървесината добита в горски те-
ритории, както и тази извън тях по реда и условията на ЗГ 
и ЗОСИ.”

§11. Текстът на чл. 41 променя и придобива следния вид:
„Чл.41. При осъществяване на служебните си задължения 

служителите в отдел „Гори”, взаимодействат със местната и 
изпълнителна власт.”.

§12. В чл. 42, ал.1 се прави изменение в текста, като думи-
те „сектор „Земеделие и гори” се заменят с „Началникът на 
отдел „Гори” при Общинско предприятие „Управление на 
общински земи и гори”.

§13. В чл. 43 се прави изменение в текста като думите 
„Ръководителят на сектор „Земеделие и гори” се заменят с 
„Началникът на отдел „Гори””.

§14. В чл. 44 се правят следните изменения в ал.1, която 
придобива следната редакция:

„чл.44 (1) В края на всяко тримесечие началникът на отдел 
„Гори” изготвя доклад до директора на предприятието за из-
вършената дейност в отдела, който след одобрението му се 
представя на Кмета на Общината”.

§15. В чл. 45, ал.1 се правят изменения и допълнения като 
същата придобива следната редакция:

„Чл. 45 (1) Отдел „Гори” е част от Общинско предприятие 
„Управление на общински земи и гори” и се финансира от 
бюджета на Общината, приет с решение на Общински съ-
вет.”.

§16. В чл. 45, ал.3 думите „Приходите в план - сметка-
та по ал. 1 от” се заменят с „Приходите от извършване на 
дейностите в” и се създава нови точки 13-15 със следното 
съдържание:

„13. Средства от екосистемни ползи от горските терито-
рии собственост на общината, както и от тези предоставени 
и за управление въз основа на договор;

14. Дарения, завещания и други;
15. Други приходи определени със закон.”.
§17. В чл. 45, ал. 4 и т.1 се променят и придобиват следния 

вид:
 „(4) Всички разходи за стопанисване, защита, управление 

и опазване на горските територии, собственост на Община 
Плевен се извършват с бюджетни средства на общината и 
включват:

1. Издръжка на „отдел „Гори”.
§18. В чл. 45, ал. 4 се създават нови точки 27-28:
„27. обучения, квалификация, преквалификация и специа-

лизации на лица с лесовъдско образование в отдел „Гори”, 
свързани с управлението на горските територии;”;

„28. чествания на Седмицата на гората, и други празници, 
свързани с дейността на отдел „Гори”.”.

§19. В чл. 49 се правят изменения и същият придобива 
следната редакция:

„чл.49 (1) Нарушенията по Закона за горите и подзако-
новите нормативни актове по прилагането му за горските 
територии на територията на общината се установяват с ак-
тове на служителите от отдел „Гори”, от кметовете на кмет-
ства и кметските наместници. 

(2)„Служителите от отдел „Гори”, кметовете на кметства 
и кметските наместници имат право да проверяват всички 
документи за сеч, паша и други ползвания от горите.

§20. В чл. 50, ал. 1 думите „лесничеи в сектор „Земеделие и 
гори” се заменят с „оправомощени служители в отдел „Гори”.

II. Наредба за изменение на Наредба № 26 за управление-
то, стопанисването и ползването на горски територии - об-
щинска собственост влиза в сила 7 дни след публикуването 
и на Интернет страницата на Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.51 от Закона 
за горите, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за нормативните акто-
ве, при спазване изискванията на чл.28 от Закона за норма-
тивните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административноп-
роцесуалния кодекс, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1467/11.10.2018г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 1 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 №1143/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба №9 за ползване 

на пасища и мери - публична общинска собственост и пре-
доставянето им за индивидуално и общо ползване на земе-
делски стопани за отглеждане на животни или на лица, 

поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.24а и чл.37и от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, във връзка с чл.98 и сл. 
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл.11, ал.3 и чл.26 от За-
кона за нормативните актове, при спазване изискванията на 
чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75,76, 77 и 79 
от Административнопроцесуалния кодекс,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Наредба №9 за ползване на пасища и мери - 
публична общинска собственост и предоставянето им за 
индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за 
отглеждане на животни или на лица, поели задължение да 
ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние 
(приета с Решение №293/05.09.2012 г., посл. изм. с Решение 
№1525/30.07.2015 г.).

2. Приема Наредба №9 за ползване на пасища и мери - 
публична общинска собственост и предоставянето им за 
индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за 
отглеждане на животни или на лица, поели задължение да 
ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.24а и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, във връзка с чл.98 и сл. от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земе-
делските земи, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните 
актове, при спазване изискванията на чл.28 от Закона за нор-
мативните актове и чл.75,76, 77 и 79 от Административноп-
роцесуалния кодекс, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1466/11.10.2018г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 2 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 №1144/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Наредба №6 на Общински съвет 

- Плевен за регистрацията и отглеждане на кучета на те-
риторията на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.11, ал.3 и 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 Административнопроце-
суалния кодекс,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за отмяна на Наредба №6 за регис-
трация и отглеждане на кучета на територията на Община 
Плевен (приета с Решение №1075/30.09.2010 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, изм. с Решение №1153/21.12.2010 г. 
 Решение №1178/27.01.2011г., Решение №1282/27.11.2014г., 
Решение №396/24.11.2016г.), със следното съдържание:

„§1 Наредба №6 за регистрация и отглеждане на ку-
чета на територията на Община Плевен (приета с Реше-
ние №1075/30.09.2010 г. на Общински съвет - Плевен, 
изм. с Решение №1153/21.12.2010 г.  Решение 
№1178/27.01.2011г., Решение №1282/27.11.2014г., Решение 
№396/24.11.2016 г.), се отменя.”

ІІ. Наредбата по т.І влиза в сила след публикуването й на 
интернет страницата на Общински 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 местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3 и 
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 Административнопроцесуалния кодекс, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1462/09.10.2018г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 
48, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 1145/29.11.2018 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 админи-
страция

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.4 от приетия дневен ред, относно 
приемане на нова Наредба №18 за реда, за управление, полз-
ване и разпореждане с общински жилищни имоти, внесено 
от Петя Василева и Йордан Грижов - Общински съветници 
от ПП „ГЕРБ”, с вх.№ ОбС-1491/24.10.2018 г., за следващо-
то заседание. Възлага на вносителите да представят акту-
ализиран проект на наредба, съгласно постъпилите пред-
ложения за изменения и допълнения в текста на наредбата.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1146/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на реше-

нията от №671/31.08.2017 г. до №805/30.11.2017 г., ман-
дат 2015-2019 г.

На основание чл.24, т.5 и чл.73 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандат 2015-2019 година и чл.21, ал.1, т.24 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения 
на Общински съвет - Плевен: от №671/31.08.2017 г. до 
№805/30.11.2017 г.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.24, т.5 и чл.73 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация за 
мандат 2015-2019 година и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, по 
предложение от Постоянна комисия по „Законност, про-
тиводействие на корупцията, установяване конфликт на 
интереси и контрол по изпълнение на решенията, с вх.№ 
ОбС-1489/26.11.2018 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 
5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1147/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за проверка 

на декларации и за установяване на конфликт на интереси 
в Общински съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация и чл.10, във връзка с 
§3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата 
за организацията и реда за извършване на проверка на де-
кларации и за установяване на конфликт на интереси,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за 
проверка на декларации и за установяване на конфликт на 
интереси в Общински съвет - Плевен, съгласно текста, при-
ложен към настоящото решение и неразделна част от него.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.10, във връзка с §3 от Преход-
ните и заключителни разпоредби на Наредбата за органи-
зацията и реда за извършване на проверка на декларации и 
за установяване на конфликт на интереси, по предложение 
от Постоянна комисия по „Законност, противодействие на 
корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол 
по изпълнение на решенията, с вх.№ ОбС-1520/20.11.2018г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 6 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 №1148/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1141/25.10.2018 г. 

на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл. 124, ал.ал. 2 и 3 от Закона за публичните 
финанси, чл. 41, ал.ал. 2 и 3 от Наредба № 10 на Общински 
съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №1141/25.10.2018 г. на Общински съ-
вет - Плевен, като придобива следния вид:

1. Изменя обект „Основен ремонт на кръстовище ул. „Са-
муил” и ул.”Хаджи Димитър””, финансиран със средства 
от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: 
било 92 000 лева, става 0 лева.

2. Изменя обект „Подпорна стена на ул. „Княз Борис І” 
№№30 и 32”, финансиран със собствени бюджетни сред-
ства, както следва: било 130 000 лева, става 38 000 лева.

3. Създава обект „Подпорна стена на ул. „Княз Борис І” 
№№30 и 32”, финансиран със средства от Целевата субсидия 
за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 92 000 
лева.

4. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотложни раз-
ходи”, в частта „Местни дейности” по Бюджета на Община 
Плевен с 92 000 лева.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички 
правни и фактически действия, продиктувани от настоящо-
то 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 на Общински съвет - Плевен, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1151-11/14.11.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, 
точка 7 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 №1149/29.11.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Актуализиране на Сборния бюджет на Об-
щина 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 местната администра-
ция, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.41, 
ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава приходната част на Сборния бюджет на Об-
щина Плевен за 2018 година, параграф 93-36 „Друго фи-
нансиране - операции с активи - предоставени временни 
депозити и гаранции на други бюджетни организации -/+”, 
с 957 288 лева.

2.Увеличава разходната част на Сборния бюджет на Об-
щина Плевен за 2018 година в частта „Местни дейности”, 
дейност 623 „Чистота”, параграф 10-20 „Външни услуги”, 
с 957 288 лева.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички 
правни и фактически действия, продиктувани от настоящо-
то 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 самоу-
правление и местната администрация, чл.124, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, чл.41, ал.2 от Наредба №10 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1151-12/20.11.2018г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 г., 
Протокол № 48, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е №1150/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционната програма 

на Община Плевен за 2018 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от За-

кона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.124, ал.ал.2 и 4 от Закона за публичните финанси, чл.41, 
ал.ал.2 и 4 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Основен ремонт на хотел „Сторгозия””, 
финансиран със собствени бюджетни средства, както след-
ва: било 100 000 лева, става 0 лева.

2. Изменя обект „Основен ремонт на дворно място ДЯ 
„Чайка””, финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 10 000 лева, става 0 лева.

3. Изменя обект „Основен ремонт на дворно място ДЯ 
„Дружба””, финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 10 000 лева, става 0 лева.

4. Изменя обект „Основен ремонт на дворно място ДЯ 
„Щастливо детство””, финансиран със собствени бюджетни 
средства, както следва: било 10 000 лева, става 0 лева.

5. Изменя обект „Основен ремонт на дворно място ДЯ 
„Латинка””, финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 14 000 лева, става 0 лева.

6. Изменя обект „Основен ремонт на дворно място ДЯ 
„Асен Халачев”, финансиран със собствени бюджетни сред-
ства, както следва: било 10 000 лева, става 0 лева.

7. Изменя обект „Основен ремонт на дворно място ДЯ 
„Мир””, финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 10 000 лева, става 0 лева.

8. Изменя обект „Закупуване на високопроходими автомо-
били за кметства без бюджет”, финансиран със собствени бю-
джетни средства, както следва: било 42 000 лева, става 0 лева.

9. Изменя обект „Изграждане видеонаблюдение гр. Пле-
вен”, финансиран със собствени бюджетни средства, както 
следва: било 180 000 лева, става 25 200 лева.

10. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотложни раз-
ходи” в частта „местни дейности” на бюджетна на Община 
Плевен за 2018 година с 360 800 лева.

11. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всич-
ки правни и фактически действия, продиктувани от насто-
ящото 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, чл.124, ал.ал.2 
и 4 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.ал.2 и 4 от 
Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1151-13/20.11.2018г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, 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 №1151/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на нежилищен имот - гараж с 

идентификатор 56722.661.1024.5 с площ 20 кв.м., находящ 
се в град Плевен, ул. „Стоян Михайловски” №49

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Камелия Стефанова Монова лично и 
като пълномощник на Анка Стефанова Монова недвижим 
имот - гараж с идентификатор 56722.661.1024.5 с площ 20 
кв.м., находящ се в град Плевен, ул. „Стоян Михайловски” 
№49, попадащ в общински недвижим имот с идентификатор 
56722.661.1024 - УПИ VІІ-9286, кв.55 по плана на град Пле-
вен, актуван с АОС №39986/28.02.2014 г. за сумата от 7 500 
(седем хиляди и петстотин) 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 местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.33 от За-
кона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1513/15.11.2018г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 
г., Протокол № 48, точка 10 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 №1152/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване 

на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий - 1928” - с. 
Търнене, върху общински недвижим имот, находящ се в с. 
Търнене, актуван с АОС №32301/29.05.2002 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация,  §4 
от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за народ-
ните читалища, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.62, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на Народ-
но читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1928” - с. Търнене, 
върху недвижим имот, представляващ помещения - библио-
тека с книгохранилище с обща площ 110 кв.м., находящи се 
на втория етаж от сграда - Културен дом в УПИ ХІ, кв.22 по 
плана на с. Търнене, актуван с АОС №32301/29.05.2002г..

2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди за срок 
от 5(пет) години.

3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслуж-
ване и поддръжка на имота по т.1, както и такса смет, са за 
сметка на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 
1928”, с. Търнене.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с 
представляващия Народно читалище „Св. св. Кирил и Ме-
тодий - 1928”, с.Търнене договор за безвъзмездно право на 
ползване, съгласно действащите разпоредби и условията по 
предходните точки.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-

то самоуправление и местната администрация,  §4 от Пре-
ходни и заключителни разпоредби на Закона за народните 
читалища, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, 
чл.62, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1505/09.11.2018г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 
48, точка 12 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 №1153/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване 

на Народно читалище „Христо Ботев - 1925” - с. Беглеж, 
върху общински недвижим имот, находящ се в с. Беглеж, 
актуван с АОС №31171/10.03.1998 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, §4 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за народните читали-
ща, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.62, 
ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на На-
родно читалище „Христо Ботев - 1925”, с. Беглеж върху 
недвижим нежилищен имот, представляващ първи етаж от 
масивна двуетажна сграда със сутерен (бивше училище) 
и киносалон с обща застроена площ 784 кв.м. находящ 
се в УПИ ІІ, кв.2 по плана на с. Беглеж, актуван с АОС 
№31171/10.03.1998 г.

2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди за срок 
от 5(пет) години.

3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване 
и поддръжка на имота по т.1, както и такса смет са за сметка на 
Народно читалище „Христо Ботев - 1925”, с. Беглеж.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с 
представляващия Народно читалище „Христо Ботев - 1925”, 
с. Беглеж договор за безвъзмездно право на ползване, съ-
гласно действащите разпоредби и условията по предходни-
те точки.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, §4 от Преходните и заключител-
ни разпоредби на Закона за народните читалища, чл.39, 
ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1506/09.11.2018г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 
13 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1154/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление 

на Висш съдебен съвет за нуждите на Окръжна и Районна 
прокуратура - Плевен, нежилищен имот - частна общинска 
собственост, находящ се на ул.„Васил Левски” №176, гр. 
Плевен, актуван с АОС №39026/17.06.2013 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Вис-
шия съдебен съвет за нуждите на Окръжна и Районна про-
куратура - Плевен, за срок от 5(пет) години, недвижим, не-
жилищен имот - частна общинска собственост, находящ на 
ул. „Васил Левски” №176, гр. Плевен, представляващ част 
от масивна административна сграда - втори етаж, състоящ 
се от 10 броя самостоятелни обекти с идентификатори от 
56722.659.437.2.30 до 56722.659.437.2.39 и 2 броя сервиз-
ни помещения с обща площ 198 кв.м и част от трети етаж, 
състоящ се от 4 броя самостоятелни обекти с идентификато-
ри от 56722.659.437.2.8 до 56722.659.437.2.11 и 2 броя сер-
визни помещения с обща площ 107,50 кв.м, актуван с АОС 
№39026/17.06.2013 год.

2. Всички разходи свързани с основни ремонти, данък 
сгради и такса смет за имота, пропорционално на предос-
тавената общинска площ се заплащат от Висшия съдебен 
съвет. Консумативните разходи, свързани с ползването и 
поддържането на имота, са за сметка на Окръжна и Районна 
прокуратура - Плевен. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Висшия 
съдебен съвет, съгласно действащите законови разпоредби и 
условията по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 
и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1501/15.11.2018г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, 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 №1155/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление 

на ДАТО-София, недвижими нежилищни имоти - частна 
общинска собственост, находящи се на ул. „Георги Кочев” 
№13, вх.А, гр. Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се предоставят безвъзмездно за управление на ДАТО 
- София следните недвижими нежилищни имоти - частна 
общинска собственост, както следва : 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

56722.661.9.10.23, представляващ гараж №1 със застроена 
площ 17,57 кв.м, разположен на ниво сутерен(подземен), 
актуван с АОС №38399/05.02.2013 год. 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.10.24, представляващ гараж №2 със застроена 
площ 20,76 кв.м, разположен на ниво сутерен(подземен), 
актуван с АОС №38400/05.02.2013 год. 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.10.25, представляващ гараж 3 със застроена 
площ 19,35 кв.м, разположен на ниво сутерен(подземен), 
актуван с АОС №38401/05.02.2013 год.

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.10.26, представляващ гараж №4 със застроена 
площ 22,16 кв.м, разположен на ниво сутерен(подземен), 
актуван с АОС №38402/05.02.2013 год. 

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.10.27, представляващ гараж №5 със застроена 
площ 19,52 кв.м, разположен на ниво сутерен(подземен), 
актуван с АОС №38403/05.02.2013 год. 

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.10.28, представляващ гараж №6 със застроена 
площ 20,17 кв.м, разположен на ниво сутерен(подземен), 
актуван с АОС №38404/05.02.2013 год. 

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.661.9.10.29, представляващ гараж №7 със застроена 
площ 21,37 кв.м, разположен на ниво сутерен(подземен), 
актуван с АОС №38405/05.02.2013 год. 

ІІ. Безвъзмездното управление да се предостави за срок от 
10 (десет) години.

ІІІ. Консумативните разходи, свързани с ползването и под-
държането на имотите, както и данък сгради и такса смет са 
за сметка на ДАТО - София.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за безвъзмездно управление на имотите по т.І, съ-
гласно действащите разпоредби и условията по предходни-
те точки на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 
и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1515/19.11.2018г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 
15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1156/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на решение за прекратяване на 

Договор ИРК-1163 от 05.02.2009 г. за предоставяне на кон-
цесия за услуга на имот- публична общинска собственост 
- язовир, съставляващ имот №202260 с площ 29,426 дка. по 
плана на землището на с. Пелишат, Община Плевен в мест-
ността „Общинска мера” с граници имот №202240-паси-
ще, мера и имот №202150 - водно течение, съгласно АОС 
№31398/16.04.1999 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.40, ал.2, т.1, чл.148, ал.1, чл.152, ал.1 от Закона за 
концесиите, чл.58 от концесионния договор ИРК-1163 от 
05.02.2009 г. и доклад от 06.11.2018 г. на Комисия за осъ-
ществяване на контрол по изпълнението на договори за пре-
доставяне на концесии, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Прекратява действието на Договор ИРК - 1163/05.02.2009 
г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична 
общинска собственост - язовир, съставляващ имот №202260 
с площ 29,426 дка. по плана на землището на с. Пелишат, 
находящ се в местността „Общинска мера”, актуван с АОС 
№31198/16.04.1999 г., сключен с „ОМЕГА-Б-Г” ЕООД, 
представлявано от Бончо Делчев Халхулов, чрез Иванчо 
Албертов Великов - пълномощник със седалище и адрес на 
управление: България, град София, район „Подуяне”, бул. 
„Ботевградско шосе” бл.3, вх.А, ап.5.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
всички необходими действия по изпълнението на решение-
то, съгласно чл.58 от договора и решението по т.1.

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.40, ал.2, т.1, 
чл.148, ал.1, чл.152, ал.1 от Закона за концесиите, чл.58 от 
концесионния договор ИРК-1163 от 05.02.2009 г. и доклад 
от 06.11.2018 г. на Комисия за осъществяване на контрол по 
изпълнението на договори за предоставяне на концесии, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1512/14.11.2018г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 
48, 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 №1157/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставянето на услуга - обществен пре-

воз на пътници по маршрутни разписания на автобусни ли-
нии от републиканска, областна и общинска транспортни 
схеми, от квотата на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, в изпълнение на чл.19, ал.2 от Закона за автомобилни-
те превози, чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за 
осъществяване на обществени превози на пътници с авто-
буси и чл.4, §3 Регламент (ЕО) 1370/2007 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно об-
ществените услуги за пътнически превози с железопътен и 
автомобилен транспорт,
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И: 

1. Да се проведат обществени поръчки с предмет: „Възлагане 
на обществен превоз на пътници по автобусни линии от репу-
бликанска, областна и общинска транспортни схеми от квотата 
на Община Плевен”, за следните автобусни линии:

1. Плевен - Ловеч, МР 15101, 15103, 15112, 15105, 15107, 
15109;

2. София - Плевен, МР 15201;

3. София - Плевен, МР 15202;
4. София - Плевен, МР 15205;
5. София - Плевен, МР 15206;
6. Бургас - Плевен, МР 15101;
7. Велико Търново - Плевен, МР 15101;
8. София - Плевен, МР 15204;
9. Плевен - Свищов, МР 15101, 15301, 15302;
10. Плевен - Тетевен, МР 15101;
11. Плевен - Пловдив, МР 15101;
12. Плевен - Стара Загора, МР 15101;
13. Плевен - Русе, МР 15101;
14. Плевен - Горна Митрополия, МР 1142, 1145, 1147;
15. Плевен - Тръстеник, МР 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 

1156;
16. Плевен - Байкал, МР 1171, 1172, 1173;
17. Плевен - Рибен, МР 1161, 1162, 1163;
18. Плевен - Згалево - Вълчи трън, МР 1071;
19. Плевен - Пелишат - Борислав, МР 1091;
20. Плевен - Пордим - Борислав, МР 1081, 1082;
21. Плевен - Бъркач, МР 1131, 1132, 1133, 1134;
22. Плевен - Пелишат;
23. Плевен - Тодорово;
24. Плевен - Къшин, Плевен - Къшин - Тодорово;
25. Плевен - Радишево, Плевен - Бохот;
26. Плевен - Буковлък;
27. Плевен - Върбица;
2. Процедурите за автобусни линии от републиканска 

транспортна схема, за които има конфликт: 
2.1.Плевен - Ловеч, МР 1501,15103,15112,
2.2.София - Плевен, МР 15201
2.3.София - Плевен, МР 15202
2.4.София - Плевен, МР 15205
2.5.София - Плевен, МР 15206
2.6.Бургас - Плевен, МР 15101
2.7.Плевен - Русе, МР 15101
да се проведат, след отговор за съгласуваност на маршрут-

ните разписания и разрешение за включване в процедура, 
от Министерство на транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация”.

3. Процедурите по т. 1 и т. 2 да се проведат при спазване 
на реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона 
за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15.03.2002г. 
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схе-
ми за осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси и в съответствие с Регламент (ЕО) 1370/2007г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г., 
относно обществените услуги за пътнически превоз с желе-
зопътен и автомобилен транспорт.

4. Определя срок на договорите с избраните за изпълни-
тели: максимално допустимия по Закона за обществените 
поръчки - 5 години. 

5. Делегира на Кмета на Община Плевен провеждането на 
процедури за възлагане на обществен превоз на пътници по 
автобусни линии от републиканска, областна и общинска 
транспортни схеми, изброени в т. 1 и т. 2, като го оправомо-
щава да извърши всички правни и фактически действия не-
обходими за изпълнение на настоящото решение, включи-
телно да сключи договори с избраните за изпълнители след 
поведените по ЗОП процедури, по съгласувани и утвърдени 
маршрутни разписания. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, в изпъл-
нение на чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, 
чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществя-
ване на обществени превози на пътници с автобуси и чл.4, 
§3 Регламент (ЕО) 1370/2007 г. на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените 
услуги за пътнически превози с железопътен и автомобилен 
транспорт, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1511/14.11.2018г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 
г., Протокол № 48, точка 17 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 №1158/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №299/25.08.2016 г. 

на Общински съвет - Плевен относно промяна в Общинска 
транспортна схема

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози, чл.8, 
ал.4, във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. 
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществени превози с автобуси (Загл. 
изм. ДВ, бр.44 от 2011 г.) и чл.19 от Закона за автомобил-
ните превози и във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транс-
портни схеми и за осъществяване на обществени превози с 
автобуси (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011 г.),  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №299/25.08.2016 г. на Общински 
съвет- Плевен, /изменено с Решение №336/29.09.2016 г., 
Решение №648/27.07.2017 г., изм. с Р882/22.02.2018 г. и 
Р1026/26.07.2018 г./, както следва:

1. Утвърждава промени в маршрутни разписания №№71, 
74, 75 и 76 - делнични, по тролейбусна линия №7 „ЛВТ-Мо-
ста-ЛВТ” и №7а „Хоумакс-ЛВТ-Моста”, неразделна част от 
Приложение №.1, приети с Решение №1026/26.07.2018 г. на 
Общински съвет - Плевен.

2. Утвърждава промяна в наименованието на градска 
автобусна линия №12 от „ЛВТ-Втора клинична база” на 
„ЛВТ-ПГ по строителство”, с последна спирка (място за из-
чакване) ПГ по строителство, неразделна част от Общинска 
транспортна схема ( Градски превози с автобус).

3. Утвърждава междуселищна автобусна линия Плевен - 
Бохот, с маршрутни разписания, неразделна част от Прило-
жение №1, т.12, приети с Решение №1026/27.07.2018 г. на 
Общински съвет - Плевен.

§2. Измененията по §1, т.1 и т.2 влизат в сила от 01.12.2018 г.
§3. Измененията по §1, т.3 влизат в сила от 03.12.2018 г.
§4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-

обходимите правни и фактически действия в изпълнение на 
настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
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ното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.5 
от Закона за автомобилните превози, чл.8, ал.4, във връзка 
с чл.8, ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъщест-
вяване на обществени превози с автобуси (Загл. изм. ДВ, 
бр.44 от 2011 г.) и чл.19 от Закона за автомобилните превози 
и във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. 
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схе-
ми и за осъществяване на обществени превози с автобуси 
(Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011 г.), по предложение от Мартин 
Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ 
ОбС-1503/20.11.2018г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 
18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1159/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с „Фонд за 

органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” 
ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на 
Закона за общинския дълг, във връзка с изпълнение на за-
дължения по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16M1OP002-1.006-0004-C01 от 18.01.2017 г., финанси-
ране в рамките на процедура BG16M1OP002-1.006 „Изпъл-
нение на ранни ВиК проекти” по Приоритетна ос 1 „Води” 
на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.4, т.7, чл.13 в изпълнение на изискванията на чл.15 и 
чл.17 от Закона за общинския дълг, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Дава съгласие Община Плевен да сключи договор за 
кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление 
в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
БФП № BG16М1ОР002-1.006-0004-С01, АДБФП №Д-34-
5/18.1.2017 г. „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Мит-
рополия”, финансиран по Приоритетна ос 1 „ Води“ на ОП 
„Околна среда 2014-2020г.”, който се осъществява с финан-
совата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 
2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Кохе-
зионния фонд, при следните основни параметри:

1. Максимален размер на дълга - 14 000 000 /четиринаде-
сет милиона / лв., в т.ч.

1.1. До 8 000 000 (осем милиона) лв. за мостово финанси-
ране и финансиране на разходи за ДДС;

1.2. До 6 000 000 (шест милиона) лв. за финансиране на 
собствен принос.

2. Валута на дълга - BGN /български лева/;
3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за об-

щински заем;
4. Условия за погасяване:
4.1.Срок за погасяване - до 72 месеца, считано от датата 

на подписване на договора за кредит, с възможност за пред-
срочно погасяване изцяло или на части, без такса за пред-
срочно погасяване;

4.2.Източници за погасяване на главницата - чрез плаща-
нията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъз-
мездна финансова помощ № BG16M1OP002- 1.006-0004-
C01 от 18.01.2017 г., АДБФП №Д-34-5/18.1.2017 г. и от 
собствени бюджетни средства;

1. Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR 
плюс максимална надбавка от 4,083 %;   

2. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски 
- съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управлява-
щата банка;

3. Начин на обезпечаване на кредита:
7.1. За кредита по т.1.1 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община 

Плевен по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16M1OP002- 1.006-0004-C01 от 18.01.2017 г., АДБФП 
№Д-34-5/18.1.2017 г., сключен с Управляващия орган на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, постъп-
ващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 
вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
Община Плевен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от 
Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотноше-
ния на Община Плевен по чл. 52, ал. 1 от Закона за публич-
ните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията 
на наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог.

7.2. За кредита по т.1.2:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
Община Плевен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от 
Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотноше-
ния на Община Плевен по чл. 52, ал. 1 от Закона за публич-
ните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията 
на наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог.

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Пле-
вен да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса 
на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит 
и договорите за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение 
на решението по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.4, т.7, 
чл.13 в изпълнение на изискванията на чл.15 и чл.17 от Зако-
на за общинския дълг по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1519/20.11.2018г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 19 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 №1160/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по Договор за 

предоставяне на национално съфинансиране по програма за 
трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния 
- България 2014-2020 г.” и обезпечаване на искане за аван-
сово плащане по проект „Маршрут на паметта: устойчи-

ви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица” 
и крепост „Турну”, чрез подписване на Запис на заповед

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи задълже-
нието, посочено в Договор за предоставяне на национално 
съфинансиране №РД-02-29-421/06.11.2018 г. по програма за 
трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния 
- България 2014-2020 г.” за изпълнение на проект „Марш-
рут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за ме-
мориален парк „Гривица” и крепост „Турну”, в размер на 
50 800,59 лв. (петдесет хиляди и осемстотин лева и петде-
сет и девет стотинки), представляващо 20% от стойността 
на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна фи-
нансова помощ.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише За-
пис на заповед за сумата, посочена в т.1 в полза на Министер-
ство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция 
„Управление на териториалното сътрудничество” - Национа-
лен орган по програма за трансгранично сътрудничество „ИН-
ТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г.”.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всич-
ки необходими правни и фактически 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 мест-
ното самоуправление и местната администрация и чл.3, 
т.4 от Закона за общинския дълг, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0830-
2/16.11.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 20 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 №1161/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - парцеларен план на елементи-
те на техническата инфраструктура за трасе на пътна 
връзка до поземлен имот 06999.41.25 в местността „Ста-
нушев геран” в землището на с. Буковлък и одобряване на 
задание за изработване на подробния устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.73, ал.1, т.2 от Закона за горите, на основание 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план - Парцеларен план на елементите на техническа-
та инфраструктура за прокарване на трасе на пътна връзка 
до поземлен имот 06999.41.25 в местността „Станушев ге-
ран”, в землище с. Буковлък, преминаващо през поземлен 
имот 41.26 с начин на трайно ползване - друг вид дървопро-
изводителна гора, частна държавна собственост.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план по т.1.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.1, 
т.2 от Закона за горите, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и 
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1521/20.11.2018г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Прото-
кол № 48, точка 21 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 № 1162/29.11.2018 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 админи-
страция

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.22 от приетия дневен ред, относно 
предоставяне на общински терен и приемане на план-схе-
ма за ситуиране на спортно игрище в УПИ І, кв.403а, ПИ с 
идентификатор 56722.659.78, внесено от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1522/20.11.2018 г., за 
следващо заседание. 

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1163/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за част 
от ПИ 87597.76.9 в местността „Лозето” в землището на 
с. Ясен и одобряване 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 самоуправление и местната администра-
ция, 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за част от ПИ 87597.76.9 
(500,00 кв.м.) в местността „Лозето” в землището на с. 
Ясен. При изработването на подробния устройствен план 
да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове те-
ритории и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устрой-
ствен план - План за застрояване за част от ПИ 87597.76.9 
(500,00 кв.м.) в местността „Лозето” в землището на с. Ясен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на 
територията, свързани с изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на терито-
рията не подлежат на оспорване, 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 Закона за устройство на 
територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1526/20.11.2018г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 
г., Протокол № 48, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1164/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за част 
от ПИ 06690.511.104 в местността „Райчов дол” в земли-
щето на с. Бръшляница и одобряване на Задание за изра-
ботване 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 местната администра-
ция, 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за част от ПИ 06690.511.104 
(500,00 кв.м.) в местността „Райчов дол” в землището на с. 
Бръшляница. При изработване на подробния устройствен 
план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба 
№7 за правила и нормативи за устройство на отделните ви-
дове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен 
устройствен план - План за застрояване за част от ПИ 
06690.511.104 (500,00 кв.м.) в местността „Райчов дол” в 
землището на с. Бръшляница.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на 
територията, свързани с изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на терито-
рията не подлежат на оспорване, 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 Закона за устройство на 
територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1525/20.11.2018г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 
г., Протокол № 48, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1165/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.701.3198 и ПИ 56722.701.3197 в местността „Стра-
жа” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на еле-
ментите 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 местната администра-
ция, 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.3198 и 
ПИ 56722.701.3197 в местността „Стража” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техни-
ческата инфраструктура. При изработване на подробния 
устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 
от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на от-
делните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.3198 
и ПИ 56722.701.3197 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на 
територията, свързани с изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на терито-
рията не подлежат на оспорване, 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 Закона за устройство на 
територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1524/20.11.2018г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 
г., Протокол № 48, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1166/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Относно определяне на 1 /един/ брой място 

в градска среда за разполагане на чешма - по реда на чл.56, 
ал.2 от ЗУТ

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, във връзка с чл.56, ал.2 от Закона за устройство на те-
риторията, чл.1, ал.3, т.2 от Глава І - Общи разпоредби на 

Наредба №15 на Общински съвет - Плевен,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за поставяне на елемент на градското 
обзавеждане, разположен в УПИ І, кв.267 по плана на гр. 
Плевен, съгласно приложената графична част.

2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен да из-
даде разрешение за поставяне на елемент на градското обза-
веждане - чешма, 1/един/ брой, в УПИ І, кв.267 по плана на 
гр. Плевен, в съответствие с чл.56, ал.2 от Закона за устрой-
ство на територията и нормативните изисквания на Наредба 
№15 на Общински 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 мест-
ното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територия-
та, чл.1, ал.3, т.2 от Глава І - Общи разпоредби на Наред-
ба №15 на Общински съвет - Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1525/20.11.2018г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 26 
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 №1167/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Благоустрояване и паркоустрояване на 

част от междублоково пространство между бл. „Крали 
Марко” и бл. „Мизия” в УПИ II, кв.219 по плана на гр. Пле-
вен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.8 от Закона за общинската собственост,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие на „РАДМАРИ ГРУП” ЕООД да осъ-
ществи инвестиционното си намерение за благоустрояване 
и паркоустрояване на част от междублоково пространство 
между бл. „Крали Марко” и бл.„Мизия” в УПИ ІІ, кв.219 
по плана на гр. Плевен, ПИ с идентификатор 56722.653.6 за 
сметка на Заявителя, предвид изразената му воля.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи с „РАД-
МАРИ ГРУП” ЕООД договор за проектиране, изпълнение 
на СМР и извършване на строителен и авторски надзор 
на обект „Благоустрояване и паркоустрояване на част от 
междублоково пространство между бл. „Крали Марко” и 
бл. „Мизия” в УПИ ІІ, кв.219 по плана на гр. Плевен, ПИ с 
идентификатор 56722.653.6”, за сметка на Заявителя, пред-
вид изразената му воля.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на 
територията, свързани с изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация и чл.8 
от Закона за общинската собственост, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1528/20.11.2018г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 27 
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 №1168/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне под 

наем на проектираните в плана за земеразделяне полски 
пътища и нефункциониращи напоителни канали, общинска 
собственост, включени в масивите за ползване на стопан-
ската 2018/2019 година и определяне на цена за ползването 
им

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.37в, ал.16 и 17 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и чл.75б от Правилника 
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите с начин на 
трайно ползване полски пътища от Общинския поземлен 
фонд, които не са необходими за осигуряване на пътен дос-
тъп до имотите и напоителни канали, които не функциони-
рат, попадащи в масивите за ползване и включени в запове-
дта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за всички землища на община 
Плевен, за стопанската 2018/2019 година.

2. Определя размер на наемната цена за предоставяне на 
имоти - полски пътища и нефункциониращи напоителни ка-
нали в размер на средно рентно плащане за землищата на 
Община Плевен, съгласно Приложение №1. 

3. Възлага на кмета на Община Плевен в седемдневен срок 
от влизане в сила на решението, да издаде заповед, която 
да бъде публикувана на интернет страницата на Общината. 

4. Възлага на кмета на Община Плевен или упълномощено 
от него лице, след представяне на информация, определяща 
площта или частта за ползване на полски пътища, предоста-
вена от ОД „Земеделие” гр. Плевен, да сключи договори за 
наем с ползвателите за срок от една стопанска година (2018-
2019 г.), след заплащане на наемната цена.

5. Наемателите, на които са предоставени полските пъти-
ща, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани 
и заявени за ползване в реални граници през стопанската 
2018/2019 г.

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.37в, ал.16 и 
17 от Закона за собствеността и ползването на земеделски-
те земи и чл.75б от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1518/20.11.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, 
точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе-
чат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е №1169/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на 

дървесина от горски територии - собственост на Община 
Плевен, през 2019 година

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 114 
от Закона за горите и чл. 7, ал.4 от Наредбата за условията 
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии - държавна и общинска собственост, и за ползва-
нето на дървесина и недървесни горски продукти,,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема годишен план за ползване на дървесина от 
горските територии - собственост на Община Плевен, през 
2019 г., както следва:

(Виж Таблицата)
2. Ползването на дървесината от общински горски терито-

рии да се извършва по следните начини:
2.1. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 1 от Закона за горите - чрез 

продажба на стояща дървесина на корен - на физически и 
юридически лица, при спазване на изискванията по чл. 235 
и чл. 241 от Закона за горите.

2.2. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от Закона за горите - чрез 
добив и продажба на добитата дървесина - за лицата по чл. 
71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии - държавна и общинска собственост, и 
за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

3. Продажбата на добитата дървесина да се осъществява 
по реда на чл. 66, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 от Наредбата за условията 
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските те-
ритории - държавна и общинска собственост, и за ползване 
на дървесина и недървесни горски продукти.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички 
фактически и правни действия по изпълнение на настоящо-
то Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 

землище,
№ на имот

отдел
подотдел

площ
ха дървесен вид; вид сеч; начин на ползване обем ползване

1. Буковлък 

№ 06999.557.3 312 - м 10.3 дъб, цер- постеп.- котловинна-20%,
местно население - по План - извл.

182/330
пл./пр. куб.м

№ 06999.557.4 309 - е 4.3 кдб, цер- постеп.- котловинна-20%
местно население - по План - извл.

48/87
пл./пр. куб.м

№ 06999.138.8 310 - з 4.3 цер, кдб- постеп.- котловинна - 25%, местно население по 
ГП 2016 г.

105/191
пл./пр. куб.м

№ 06999.557.4 309 - г 4.2 цер, кдб- пробирка - 10%,
местно население по ГП 2016 г.

50/91
пл./пр. куб.м

№ 06999.430.1 299 - с 12.0 цер, кдб- постеп.- котловинна - 25%, местно население по 
ГП 2016 г.

400/727
пл./пр. куб.м

№ 06999.138.11 311 - в 6.1 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население

368/669
пл./пр. куб.м

№ 06999.172.5 311 - г 1.4 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население

73/133
пл./пр. куб.м

Общо Буковлък 42.6 за местно население дъб 785/1427 м3

ак 441/802 м3

Вс.: 1226/2230 м3

2. Върбица

№ 12752.110.56 313 - г 1.2 цер, кдб- постеп.- котловинна - 20%, местно население по 
ГП 2016 г.

28/51
пл./пр. куб.м

№ 12752.110.69 313 - р 2.3 цер, кдб- постеп.- котловинна - 25%, местно население по 
ГП 2016 г.

95/173
пл./пр. куб.м

№ 12752.98.32 313 - о 1.5 цер, кдб- постеп.- котловинна - 30%, местно население по 
ГП 2016 г.

45/82
пл./пр. куб.м

№ 12752.110.44 314 - р 3.6 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население

170/309
пл./пр. куб.м

Общо Върбица 8.6 за местно население дъб 168/306 м3

ак 170/309 м3

Вс.: 338/615 м3

3. Бръшляница

№ 06690.10.1 321 - б 3.6 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население

120/218
пл./пр. куб.м

№ 06690.11.3 321 - ж 2.3 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население

100/182
пл./пр. куб.м

№ 06690.13.4 321 - н 1.6 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население

80/145
пл./пр. куб.м

Общо Бръшляница 7.5 за местно население ак 300 /545 м3

Вс.: 300/545 м3

4. Коиловци

№ 37856.396.1 317- в1 3.2 цер- постеп.- котловинна - 20%,
местно население по ГП 2016 г.

55/100
пл./пр. куб.м

№ 37856.141.10 317- ф1 0.9 цер- постеп.- котловинна - 25%,
местно население по ГП 2016 г.

20/36
пл./пр. куб.м

Общо Коиловци 4.1 за местно население дъб 75/136 м3

Вс.: 75/136 м3

5. Мечка
№ 47963.127.12 323 - е 3.3 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
33/60

пл./пр. куб.м
№ 47963.127.18 323 - г 8.4 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
104/189

пл./пр. куб.м
Общо Мечка 11.7 за местно население ак 137/249 м3

Вс.: 137/249 м3

6. Гривица
№ 17854.226.3 255 - ж 10.1 дъб- постеп.- котловинна - 30%,

местно население по ГП 2016 г.
460/837

пл./пр. куб.м
№ 17854.226.3 255 - д 4.1 цер- постеп.- котловинна - 30%,

местно население по ГП 2016 г.
230/418

пл./пр. куб.м
Общо Гривица 14.2 за местно население дъб 690/1255 м3

Вс.: 690/1255 м3

7. Пелишат
№ 55765.140.960 247- ф 3.6 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
130/236

пл./пр. куб.м
№ 55765.140.960 247 - у 6.7 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
390/709

пл./пр. куб.м
Общо Пелишат 10.3 за местно население ак 520/945 м3

Вс.: 520/945 м3

8. Тученица
№ 73523.31.35 249 - б 0.6 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
35/64

пл./пр. куб.м
№ 73523.35.38 250 - г 0.1 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
15/27

пл./пр. куб.м
№ 73523.25.10 249 - а 0.2 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население, остатък
11/20

пл./пр. куб.м
№ 73523.112.3 251 - г1 0.6 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
27/49

пл./пр. куб.м
Общо Тученица 1.5 за местно население ак 88/160 м3

Вс.: 88/160 м3

9. Бохот
№ 05921.50.23 244 - р 8.0 дъб, цер - прореждане - 20%,

местно население по ГП от 2016 г.
175/318

пл./пр. куб.м
Общо Бохот 8.0 за местно население дъб 175/318 м3

Вс.: 175/318 м3

10. За Радишево от землището на Плевен
№ 56722.539.1

землище Плевен 269 - п 20.0 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население

1346/2447
пл./пр. куб.м

Общо за Радишево 
от землище Плевен 20.0 за местно население ак 1346/2447 м3

Вс.: 1346/2447 м3

8 от Закона за общинската собственост, чл. 114 от Закона 
за горите и чл. 7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии 
- държавна и общинска собственост, и за ползването на дър-
весина и недървесни горски продукти, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1517/20.11.2018г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 29 
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 №1170/29.11.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на решение във връзка с по-

чистване на част от поземлен имот с идентификатор 
56722.620.5 от дървесна и храстова растителност, пред-
ставляващ път общинска публична собственост в мест-
ността „Кайлъка”, землище гр. Плевен, във връзка с изпъл-
нение на дейностите по чл.24 от Наредба №8/11.05.2012 
г. за условията и реда за защита на горските територии 
от пожари

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24 
от Наредба № 8/11.05.2012 г., за условията и реда за защита 
на горските територии от пожари, чл. 34 от Наредба № 7 на 
Общински съвет - Плевен, за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг по реда на 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
за продажба на дървесина на корен, във връзка с почиства-
не на част от поземлен имот с идентификатор 56722.620.5 
от дървесна и храстова растителност, представляващ път 
общинска публична собственост в м. „Кайлъка”, землище 
гр. Плевен, относно изпълнение на дейностите по чл. 24 от 
Наредба № 8/11.05.2012 г., за условията и реда за защита на 

11. За Ралево от землището на Беглеж
№ 03068.191.148 215 - я 10.4 дъб, цер - пробирка - 10%,

местно население по ГП от 2016 г.
155/282

пл./пр. куб.м
№ 03068.191.148 215 - з1 0.5 дъб, цер - пробирка - 10%,

местно население по ГП от 2016 г.
5/9

пл./пр. куб.м
№ 03068.127.15 215 - ю 0.6 дъб- постеп.- котловинна - 30%,

местно население по ГП 2016 г.
25/46

пл./пр. куб.м
Общо за Ралево

от землище Беглеж 11.5 за местно население дъб 185/337 м3

Вс.: 185/337 м3

12. Ласкар
№ 43147.67.1 278 - н1 5.4 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
422/767

пл./пр. куб.м
Общо Ласкар 5.4 за местно население ак 422/767 м3

Вс.: 422/767 м3

13. Николаево
№ 51620.103.8 234 - я 2.4 дъб- постеп.- котловинна - 30%,

местно население по ГП 2016 г.
95/173

пл./пр. куб.м
№ 51620.114.1 221 - ш1 1.7 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
70/127

пл./пр. куб.м
№ 51620.114.1 221 - щ1 1.6 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
70/127

пл./пр. куб.м
№ 51620.101.12 221 - п 1.2 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
50/91

пл./пр. куб.м

Общо Николаево 6.9 за местно население
дъб 95/173 м3

ак 190/345 м3

Вс.: 285/518 м3

14. Брестовец
№ 06495.37.22 271 - ф 1.8 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
50/91

пл./пр. куб.м
Общо Брестовец 1.8 за местно население ак 50/91 м3

Вс.: 50/91 м3

15. Беглеж
№ 03068.191.113 216 - ф 3.4 дъб, цер - прореждане - 15%,

местно население по ГП от 2016 г.
55/100

пл./пр. куб.м
№ 03068.191.113 216 - д 9.6 бл, цер - постеп.- котловинна - 30%,

местно население по ГП 2016 г.
449/816

пл./пр. куб.м
Общо Беглеж 13.0 за местно население - остатък от 2018г. дъб 504/916 м3

Вс.: 504/916 м3

16. Тодорово
№ 72566.61.10 277 - е 2.8 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
240/436

пл./пр. куб.м
Общо Тодорово 2.8 за местно население ак 240/436 м3

Вс.: 240/436 м3

17. Къртожабене
№ 40974.56.1 272 - щ1 10.1 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
370/673

пл./пр. куб.м
Общо Къртожабене 10.1 за местно население ак 370/673 м3

Вс.: 370/673 м3

18. Горталово
№ 17258.84.6 282 - б1 3.6 цер, бл - постеп.- котловинна - 20%,

местно население по ГП 2016 г..
55/100

пл./пр. куб.м
№ 17258.16.31 281 - а 0.7 дъб, цер - постеп.- котловинна - 30%,

местно население по ГП 2016 г..
30/55

пл./пр. куб.м
№ 17258.16.38 281 - е 0.4 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
20/36

пл./пр. куб.м
№ 17258.81.12 283 - д 0.1 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
5/9

пл./пр. куб.м
№ 17258.81.13 283 - в 0.4 акация- гола сеч по ГП 2016 г.,

местно население
15/27

пл./пр. куб.м

Общо Горталово 5.2 за местно население
дъб 85/155 м3

ак 40/72 м3

вс. 125/227 м3

ВСИЧКО ЗА МЕСТНО 
НАСЕЛЕНИЕ 185,2 ----------------------------------

7 076/12 865 м3,
в т.ч.:ак 4 314/7 841 м3

     дъб 2 762/5 021м3

ЗА ПРОДАЖБА
19. Плевен

№ 56722.545.1 293 - с1 7.3 акация - гола сеч - 90% /без орех/,
по ГП от 2016 г., за продажба

125/227
пл./пр. куб.м

№ 56722.84.13 303 - ж2 2.8 акация - гола сеч, по ГП от 2016 г.,
 за продажба

295/536
пл./пр. куб.м

№ 56722.83.19 303 - з2 0.6 акация - гола сеч, по ГП от 2016 г.,
 за продажба

26/47
пл./пр. куб.м

20. Славяново
№ 67088.189.90 328 - л 0.2 топола - гола сеч, по ГП от 2016 г., 

за продажба
50

пл. куб.м

21. Коиловци
№ 37856.43.2 328 - б 1.9 топола - гола сеч, по ГП от 2016 г., 

за продажба
460

пл. куб.м

22. Бръшляница
№ 06690.122.150 318- з 1.0 топола - гола сеч, по ГП от 2016 г., 

за продажба
100

пл. куб.м

23. Буковлък
№ 06999.14.19 307 - а 0.6 топола - гола сеч, по ГП от 2016 г., 

за продажба
50

пл. куб.м
№ 06999.402.3 307 - и1 0.2 ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба 10

пл. куб.м
№ 06999.402.5 307 - ж1 0.8 ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба 40

пл. куб.м
№ 06999.402.13 307 - д1 0.3 ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба 15

пл. куб.м
№ 06999.403.31 307 - ч 0.3 ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба 10

пл. куб.м
№ 06999.403.31 307 - х 1.4 ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба 50

пл. куб.м
№ 06999.402.16 307 - б1 0.4 ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба 20

пл. куб.м
№ 06999.556.29 308 - б 3.5 ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба 105

пл. куб.м

ВСИЧКО ЗА ПРОДАЖБА 21.3 ----------------------------------
1 356 пл. м3,

в т.ч.:  топ. 660 м3

ч. бор 250 м3

   ак. 446 м3

ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
ЗА 2019 Г. 206,5 ----------------------------------

8 432 пл. м3,
в т.ч.: ак. 4 760 м3

  дъб 2 762 м3

топ. 660 м3

ч. бор 250 м3

горските територии от пожари.
2. Дава съгласие продажбата на дървесина на корен 

да се извърши по начални цени, приети с Решение № 
526/30.03.2017 г. на Общински съвет Плевен, както следва:

Категория дървесина,
сортимент и дървесен вид

Начална цена 
без ДДС, лв. 

за 1 пл. куб. м
ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия край над 30 см
Черен бор 75
С диаметър на тънкия край от 18 до 29 см
Черен бор 55
ДРЕБНА
Технологична дървесина 35
ДЪРВА
Технологична дървесина 40
Дърва за огрев 30
ШИРОКОЛИСТНИ 
ЕДРА
Трупи за шперплат
Топола 66
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия край над 30 см
Топола 56
Върба 56
ДЪРВА

Категория дървесина,
сортимент и дървесен вид

Начална цена 
без ДДС, лв. 

за 1 пл. куб. м
Дърва за огрев
Твърди - Цер, Орех, Мъждрян, Бряст, Шестил 
и Джанка 46
Меки - Липа 30
Акация 41
Вършина
Твърда 7
Мека 5

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомоще-
но от него лице да извърши необходимите правни и факти-
чески действия за изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 
от Закона за общинската собственост, чл. 24 от Наредба № 
8/11.05.2012 г., за условията и реда за защита на горските 
територии от пожари, чл. 34 от Наредба № 7 на Общин-
ски съвет - Плевен, за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1516/20.11.2018г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 48, точка 30 
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ЗА МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ
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На 14 декември ще се проведе 
официалната церемония по награж-
даването на „Спортист на годината” 
на Община Плевен. По регламент за 
класацията участниците се предла-
гат от спортните клубове и трябва 
да са завоювали призови класирания 
в шампионатите за мъже и жени от 
официални Световни, Европейски, 
Балкански, Държавни първенства и 
Национална купа „България”. На це-
ремонията ще бъдат отличени перс-
пективни състезатели до 18 г. и млади 
таланти във възрастовия диапазон до 
14 г. За треньор на годината участ-
ват спортни специалисти, които имат 
спортисти с призови класирания през 
годината. 

Всеки клуб има право да предла-
га до три номинации във всяка кате-
гория, като един състезател може да 
участва само в една категория. Специ-
ална комисия ще обобщи данните от 
анкетата и има право да предложи на 
кмета на Община Плевен да връчи по-
четни награди за успехи в спорта през 
2018 година на ученици, ветерани и 
юбиляри. Ето и кои са номинираните:

І. АЛПИНИЗЪМ 
АЛПИЙСКИ КЛУБ ”КАЙ-

ЛЪШКА ДОЛИНА” 
Росен Славов Аначков  - III място 

ДП по алпинизъм
ІІ. БАСКЕТБОЛ 
БК „СПАРТАК ПЛЕВЕН“ 
1 Константин Коев - IV място - 

Държавно първенство, три пъти играч 
на кръга в есенния полусезон

ІІІ. БОКС 
А. БОКСОВ КЛУБ „МИЗИЯ 80” 
1. Илина Иванова - жени, кат. - 75 

кг. с треньор:Александър Владими-
ров - I място Държавно лично отбор-
но първенство 75 кг., жени - II място 
Държавен личен шампионат 75 кг. 
жени

2. Йосиф Панов - мъже - 69кг. Тре-
ньор: Александър Владимиров Шам-
пион на България за професионали-
сти - 69 кг. за 2018 г.

Б. БОКСОВ КЛУБ „СПАРТАК 
- ПЛЕВЕН” 

1. Иван Мечков - мъже + 91 кг. Тре-
ньор: Георги Тончев - V място Европей-
ско първенство мъже до 22 г. I място 
- Международен турнир в Браила /Ру-
мъния/, I място - Международен турнир 
„Златен Гонг“, I място Държавен личен 
шампионат, I място Национална боксо-
ва лига до 91 кг 

IV. БОРБА 
СК ПО БОРБА „ИЗОБОР“ 
1. Иво Красимиров Илиев - II мяс-

то - Балканско първенство за юноши, 
II място - Републикански шампионат 
за мъже, II място - Републикански 
шампионат за старша възраст 

V. КАРАТЕ 
А. КБИ”ПЕТРОМАКС” Класи-

ране - Българска национална федера-
ция „Карате”

1. Ивет Иванова Горанова Светов-
но първенство: III място - индивиду-
ално кумите жени, кат. - 55 кг. Х Евро-
пейско п - во по шотокан:

 - I място - кумите, жени 61 кг 
WKF, I място - кумите, жени - 61 кг., 
шобу ипон, I място - кумите - отбор-
но, жени. Европейско първенство: V 
място - кумите, отборно жени. Бал-
канско първенство: I място - кумите, 
жени 61 кг. Национално първенство: 
I място - кумите, жени 61 кг., II място 
- ката, индивидуално, жени, II място - 
кумите, отборно, жени, I място - ката, 
отборно, жени. Национална купа: I 
място - кумите, жени 61 кг., I място 
- ката, индивидуално, жени, I място - 

кумите, отборно, жени, I място - ката, 
отборно, жени

2. Виктория Пламенова Росева - 
кат. 55 кг. Европейско първенство: V 
място - кумите, отборно жени, Нацио-
нално първенство: I място - кумите, 
55 кг., I място - ката, отборно, I място 
- кумите, отборно.

Б. СКК ”СПАРТАК 14” Класи-
ране - Българска шотокан карате фе-
дерация 

1. Ивайло Ивайлов Боев  - III 
място Световно първенство до 20 г. 
- шобу - кумите, I място Национална 
купа - шобу - кумите

2. Марк Анатолиевич Томов - III 
място Световно първенство до 20 г. - 
шобу - кумите, III място Национална 
купа - шобу - кумите

3. Петя Иванова Николова - III 
място Световно първенство до 20 г. - 
шобу - кумите, III място Национална 
купа - шобу - кумите, II място Нацио-
нално първенство - шобу - кумите

VІ. ЛЕКА АТЛЕТИКА 
А. СКЛА”СПАРТАК” 
1. Браян Николаев Пейчев - IV 

място - Балкански шампионат до 20 
г., I място - Национален шампионат 
до 20 г. 

Б. АК ”ГЕОРГИ ДЪКОВ” 
1. Полина Асенова Макаева - VІI 

място Балканско първенство за жени
- II място - летен Национален 

шампионат - диск, III място - зимен 
Нацационален шампионат - диск

В. СКЛА „ФЕНИКС 2004“ 
1. Ванеса Тошева Хаджийска - III 

място - Държавно първенство седмо-
бой жени, III място - Държавно пър-
венство троен скок до 20 г. зала

VІІ. ТРИАТЛОН 
СК ПО ТРИАТЛОН „БО-

РИСЛАВ ДОКОВ” /Плевен/ 
1. Иво Ангелов Илиев - IV място 

Балканско първенство по триатлон в 
Охрид, I място Държавно първенство 
по акватлон, I място Национална купа 
по триатлон в Пловдив, II място На-
ционален турнир по дуатлон 

VІІІ. ФУТБОЛ 
ОФК „СПАРТАК“ ПЛЕВЕН 
1. Цветан Николаев Петров - I 

място Есенен полусезон Североза-
падна „В“ АФГ - В. Търново

ІІ. СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕ-
ЛИ, НОМИНИРАНИ ЗА РАЗДЕЛ 
ПЕРСПЕКТИВНИ СЪСТЕЗАТЕ-
ЛИ /до 18 г. / ЗА 2018г.

Вилислав Пътов - I място Дър-
жавен личен шампионат - 80 кг - 
юноши, II място Държавно лично 
отборно първенство - 81+ кг. - III 
място Държавен личен шампионат 
- 80 кг от БК „Мизия 80”; Никола 
Стефанов Христов - I място - кумите 
- 70 кг. Национална купа - I място - 
кумите + 63 кг. Национално първен-
ство, Теодор Димитров Димитров 
- I място - Европейско първенство 
- шотокан кумите 68 кг., I място - ЕП 
кумите 68 кг - шобу ипон, IIІ място 
- Европейско първенство отборно, 
кумите шобу ипон, I място - На-
ционална купа кумите 68 кг, Евгени 
Руменов Иванов - IIІ място - Евро-
пейско първенство - кумите 57 кг., 
IIІ място - Европейско първенство 
отборно, кумите - шобу ипон, IIІ 
място - кумите 52 кг Национално 
първенство, IIІ място - ката Нацио-
нално първенство, II място кумите 

57 кг Национална купа, II място ката 
Национална купа от КБИ „Петро-
макс”; Натали Красимирова Йонко-
ва - I място - Европейско първенство 
Шобу 16 - 17 г. кумите, I място - На-
ционална купа шобу кумите, II мяс-
то - Национално първенство шобу 
кумите, Мирела Георгиева Йолова - 
II място - Световно първенство - 16 
- 17 г шобу комите, I място - Нацио-
нална купа - шобу кумите, I място - 
Национално първенство шобу куми-
те, Елка Димитрова Панайотова - I 
място - Европейска купа - 14 - 15 г. 
шобу кумите, I място - Национална 
купа - шобу кумите, I място - На-
ционално първенство шобу кумите 
от СКК „Спартак 14”; Екатерина 
Тихомирова Ядкова - II място - Дър-
жавно първенство - карате - Нова 
Загора, Петя Иванова Николова - II 
място - Държавно първенство - ка-
рате - Нова Загора от СКК „Спар-
так”; Цветелина Пламенова Герга-
нова - I място - скок височина, до 16 
г - зала, II място - скок височина, до 
16 г. - открито, Емили Хари Найде-
нова - II място - Европейски атлети-
чески игри, щафета 4 х 4, III място - 
Национален шампионат, 200 м до 16 
г. от СКЛА „Спартак”; Лидия Ве-
селинова Борисова - II място - зимен 
Национален шампионат, хвърляне 
копие, II място - летен Национа-
лен шампионат, хвърляне копие, до 
18 г., III място - летен Национален 
шампионат, хвърляне копие, до 20 
г., Радан Аксениев Илиев - II мяс-
то - зимен Национален шампионат, 
диск, II място - летен Национален 
шампионат, чук от АК „Г. Дъков”; 
Добромир Илиев Николов - III мяс-
то - Балканско първенство - юноши 
- младша възраст 110м. с препят-
ствия, 20 - то място - Европейско 
първенство - 110м. с препятствия, I 
място - Държавно първенство - 60 м. 
с препятствия, I място - Държавно 
първенство - 110 м. с препятствия, 
II място - Държавно първенство, 200 
м., II място - Държавно първенство, 
щафета 4 Х 200 м., III място - Дър-
жавно първенство, 200 м., Цветан 
Христов Георгиев - I място - Дър-
жавно първенство - 100 м. до 16 г., I 
място - ДП - 200 м. до 16 г., II място 
- Държавно първенство, щафета 4 
Х 200 м., II място - Държавно пър-
венство, 200 м. зала от АК „Плевен 
2014”, Алина Георгиева Грънчарова 
- VІІ място, Балканско първенство 
троен скок, I място - Републиканско 
първенство - троен скок , открито 
- III място - Републиканско първен-
ство - троен скок, зала от АК „Фе-
никс 2004”, Радо Калоянов Стойчев 
- II място - Държавно първенство 
- 100 м. бруст, III място - Държав-
но първенство - 200 м. бруст от СК 
„Инвиктус”; Кристиян Валентинов 
Великов - II място - Държавно пър-
венство - триатлон, II място - Дър-
жавна купа - дуатлон, II място - Дър-
жавен турнир - акватлон от СКТ „Б. 
Доков”, Борис Александров Ди-
митров - голмайстор на Държавно 
първенство по футбол U15 със 17 
гола и национален състезател въз-
раст родени след 01.01.2004г. от ФК 
„Спартак 1919”.

СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИ, 
НОМИНИРАНИ ЗА РАЗДЕЛ 

МЛАДИ ТАЛАНТИ, ВЪВ
ВЪЗРАСТОВ ДИАПАЗОН ДО

14 ГОДИНИ ЗА 2018 г.
Даниел Диков - IV място Държав-

но първенство момчета до 16 г.от БК 
„Спартак Плевен”; Валентин Бъчев 
- V място - Европейско първенство 
България I място - Държавен личен 
шампионат 90+ кг., ученици I мяс-
то - Държавен личен отборен шам-
пионат 90+ кг., III място - Държавен 
личен отборен шампионат 90+ кг. 
от БК „Мизия 80”; Яна Цветелино-
ва Димитрова - IІ място - Балканско 
първенство - I място - Републиканско 
първенство, I място - Републиканско 
първенство - най - техничен състе-
зател от СКБ „Изобор”; Христина 
Петрова Чинова - II място - кумите 
Международен турнир 50 кг., II място 
- Национално първенство кумите 50 
кг, Николай Иванов Минковски - III 
място - Европейско първенство куми-
те шобу ипон, II място - Национално 
първенство - кумите 40 кг., I място 
- Национална купа кумите 50 кг, Си-
меон Деянов Нинчев - I място - Евро-
пейско първенство шотокан, кумите 
38 кг., III място - Национална купа - 
кумите 40 кг., V място - Национално 
първенство от КБИ „Петромакс”; 
Тихомир Владимиров Тодоров - II 
място - Световно първенство - шобу 
кумите 10 - 11 г., II място - Световно 
първенство - джу ипон кумите 10 - 11 
г., II място - Национално първенство 
- шобу кумите, II място - Национално 
първенство - санбон кумите, I място 
- Национално първенство - джу ипон 
кумите от СКК „Спартак 14”; Дарин 
Георгиев Ангелов - III място - Нацио-
нален шампионат , летен - хвърляне 
на копие от СКЛА „Г. Дъков”; Те-
одора Ивелинова Симеонова - I мяс-
то - Атлетически турнир GO KIDS 60 
м. бягане, 10 първи места за 2018г., 
Георги Николаев Попов - I място - 
Атлетически турнир GO KIDS скок 
от място, 10 първи места за 2018 г. 
от СКЛА „Спартак”; Йоан Орозов 
- I място - Национално първенство 
„България търси таланти“, две първи 
места в Международен турнир в Чер-
на гора и обявен за най - добър атлет, 
Никола Иванов - 4 първи места в На-
ционална верига GO KIDS от СКЛА 
„Феникс 2004”; Вилиана Миленова 
Гургурова - I място - Държавно пър-
венство - коло ориентиране щафета, I 
място - Държавно първенство 12 - 18 
г. коло ориентиране щафета, II мяс-
то - Държавно първенство - нощно 
ориентиране, Калоян Венелинов Ива-
нов - I място - Купа България, I място 
- Държавно първенство коло ориен-
тиране щафета, I място - Държавно 
първенство - дълга дистанция, I място 
- Държавно първенство - до 18 г. ща-
фета, II място - Държавно първенство 
- спринт, до 18 г., Здравко Светосла-
вов Колев - I място - Държавно пър-
венство коло ориентиране щафета, 
I място - Държавно първенство до 
18 г, щафета - I място - Държавно 
първенство нощно ориентиране от 
СКО „Север”; Пламена Десисла-
вова Иванова - II място - Държавно 
първенство - 200 м. бруст, III място 
- Държавно първенство 100 м. бруст, 
III място - Държавно първенство 50 
м. бруст от ПК „Инвиктус”; Вивиан 
Огнянова Филева - I място - Между-
народен турнир „България оупън“45 

кг., I място - Държавно първенство - 
спаринг до 40 кг., I място - Национал-
на купа - до 40 кг. от СКТ „Атила”; 
Росица Мариева Денчева - III място 
- Европейско първенство открито, III 
място - Европейско първенство зала, 
I място - тенис Европа: Турция, Румъ-
ния, Кипър, България, II място - те-
нис Европа Италия, III място - тенис 
Европа Франция, I място - Държавно 
лично първенство зала, I място Дър-
жавно лично първенство зала двойки, 
I място - Държавно лично първенство 
на открито двойки, III място - Дър-
жавно лично първенство на открито, 
Национален състезател със стипен-
дия от Фондация „Бербатов“ катего-
рия спорт - 1 място от ТК „Плевен 
90”; Йоана Ивайлова Константинова 
II място - Европейска купа Италия до 
12 г., II място - Международен турнир 
София, I място - Международен тур-
нир двойки Сливен, II място - Меж-
дународен турнир двойки Добрич, I 
място - Държавен личен шампионат, 
I място Държавно отборно първен-
ство, I място - 8 - те най - добри, II 
място - Държавен турнир до 14 г. от 
ТК „Плевен ПСК”; Андриян Войков 
- III място - Европейско първенство - 
до 14г., Кармен Николова - III място 
- „Купа България“, Иван Иванов - III 
място - Международен турнир до 11 
г. СКФ „Спартак”; Мартин Чавдаров 
Павликянов - 7 място Държавно пър-
венство родени 2008г., най - добър иг-
рач на турнирите в Дряново и Царева 
Ливада, голмайстор и капитан на от-
бора от ФК „Фортуна”; Иван Иванов 
Петков - Републикански шампион до 
12 г., голмайстор на турнира, най - до-
бър играч за 2017 - 2018 г., Румен Пла-
менов Ангелов - Републикански шам-
пион до 12 г., най - добро дясно крило 
на турнира, Александър Цветомиров 
Цанов - Републикански шампион до 
12 г., най - добър ляв гард на турнира 
от ХК „Полюс - ТМ”; Ева Десисла-
вова Русева - II място - Европейско 
първенство - I място - Държавно ин-
дивидуално първенство по ускорен 
шах, I място - Национална купа „Тър-
новско царство“, III място - Държавно 
индивидуално първенство по класи-
чески шах, I място - Международен 
турнир „Квалилет 18 - Македония“, 
Александър Пламенов Георгиев - III 
място - Държавно индивидуално пър-
венство по класически шах, I място 
- Международен турнир „Купа на лъв-
четата“ от СКШ „Спартак Плевен 
XXI”; Нора Пламенова Рашева - 44 
място - Световно първенство до 10 г. 
в Испания, I място - Европейско пър-
венство до 10 г., I място - Държавно 
индивидуално първенство до 10 г. по 
класически шах, II място - Държавно 
индивидуално първенство до 12 г. на 
ускорен шах, I място - Национална 
индивидуална купа до 10 г.“Траяна“ 
от СКШ „Плевен XXI”.

СПИСЪК С ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА НОМИНАЦИЯ ТРЕНЬОР НА 

2018 ГОДИНА
1. Ангел Ленков Стефанов - 

КБИ”Петромакс” - карате
2. Никола Николов - АК „Плевен 

2014” - лека атлетика
3. Христинка Илиева - СКШ „Пле-

вен ХХI“
4. Йонко Борисов Вутов - СК „По-

люс - ТМ”
5. Михаил Гигов - СКШ „Спартак 

Плевен ХХІ”
6. Петър Антов - СКБ „Изобор“
7. Галя Николова - АК ”Георги Дъ-

ков” - лека атлетика

16 са номинираните за „Спортист на годината” 
на Община Плевен

СПОРТ




