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С концерт на Северняшки ан-
самбъл за народни песни и танци 
„Иван Вълев” фирма „Тибор” от-
празнува юбилей. Поводът беше 
използван и за официално откри-
ване на реновирания градски па-
зар за плодове и зеленчуци. 

Фирма „Тибор“, която създа-
ва, изгражда, поддържа, орга-
низира и управлява общински-
те пазари в Плевен, е учредена 
преди 30 години. Това става с 
решение по тогава действащия 
Указ №56. Тя е правоприемник 
на Управление „Кооперативни 
пазари“.  Десетина години по-
късно Общинският съвет в Пле-
вен я преобразува в Еднолично 
акционерно дружество, както 
работи и до сега. 

„Голяма част от производи-
телите и търговците са свиде-
тели на променящите се през 
последните 30 години условия 
в търговията. Фирма „Тибор“ 
правеше всичко възможно да 
е в синхрон с изискванията на 
времето, в което живеем. Но ка-
квито и промени да сме прави-
ли, каквито и инвестиции да сме 
влагали, всички те са били с раз-
бирането, с подкрепата и с бла-
гословията на общинското ръ-
ководство и Общинския съвет. 
В началото си спомняте на тази 
територия имаше 450 търговски 
маси - половината на зеленчу-
ковия пазар, а другата половина 
на пазара за промишлени стоки. 
През 1999 год. ни бе предоста-
вена за стопанисване и управле-
ние сградата на РУМ „Мизия“, 
в която тогава обособихме 205 
търговски щанда и там, както 
и в сградата на централния по-
крит пазар, настанихме всички 
търговци на нехранителни сто-
ки. В сградата на пазара обекти 
наеха търговците на пакетирани 
хранителни стоки, които до това 
време също се продаваха навън 
по сергиите. На територията на 
открито останаха само зеленчу-
ците”, припомни историята из-
пълнителният директор на фир-
мата Лидия Железарова. 

През 2005 г. само за 5 месе-
ца фирма „Тибор“ построява и 
въвежда в експлоатация Пазара 
за плодове и зеленчуци. Пет го-
дини по-късно се преустроява и 
бившият РУМ. 

Същевременно сградата на 
централния покрит пазар, въве-
дена в експлоатация в начало-
то на 80-те години на миналия 
век, вече се нуждае от ремонт. 
Изготвен е инвестиционен про-
ект за цялостно преустройство. 

Работна среща на партньо-
рите по проект „Устойчиви 
трансгранични туристически 
продукти за Мемориален парк 
„Гривица” и Крепост „Турну” 
се проведе в Община Плевен. 
Проектът е финансиран по про-
грама „ИНТЕРРЕГ V A Румъ-
ния - България 2014 - 2020 г.”, 
водещ партньор е Община Пле-
вен, а Община Турну Мъгуреле, 
окръг Телеорман, е партньор от 
румънска страна.

Срещата беше открита от 
Стефан Милев, заместник-
кмет „Проекти и хуманитарни 
дейности”, който представи 
екипа за управление на проек-
та от страна на Община Пле-
вен. Ръководителят на проекта 
Красимира Георгиева предста-
ви напредъка по изпълнение на 
дейностите. Гостите, водени от 
заместник-кмета на Община 
Турну Мъгуреле Флорентин 
Кристя, също изтъкна свърше-
ното от румънския екип. По 
време на работната среща бяха 

Община Плевен домакин
на работна среща по проект 

Проект ROBG-397 „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемо-
риален парк „Гривица“ и крепост „Турну““ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България, Subsidy Contract 94696/ 
21.08.2018

идентифицирани рисковете от 
забавяне в изпълнението и об-
съдени необходимите действия 
за отстраняването им. Партньо-
рите по проекта разпределиха и 
предстоящите задачи.

Основната цел на проекта е 
да се подобри устойчивото из-
ползване на историческото и 
културното наследство на Пле-

вен и Турну Мъгуреле чрез 
идентифициране, развитие и 
представяне на алтернативни 
трансгранични туристически 
продукти и услуги за мемори-
ален парк „Гривица” и крепост 
„Турну”.

Периодът на изпълнение на 
проекта е 36 месеца, а общият 
му бюджет - 1 483 905,80 евро.

Фирма „Тибор“ отпразнува
30 години

Ремонтът се предвижда да се 
извърши на два етапа. Първо 
III хале на сградата, което е в 
най-тежко състояние, след това 
останалите две. Първият етап от 
преустройството е приключен 
през 2011 г.

През 2018 г., на празника 
на Плевен - 15 май се разрази 
буря, която нанесе щети за око-
ло 5 000 лв. Тогава ръководство-
то на фирмата обеща на всички 
производители и търговци, че 
въпреки затрудненията, които 
фирмата изпитва, ще направи 
всичко възможно да ремонтира 
покритата част на пазара. Така 
това лято Пазара за плодове и 
зеленчуци е основно реновиран 
- със сменено изцяло поликар-
бонатното покритие, боядисана 
металната конструкция и всич-
ки търговски маси. Подменено 
е осветлението, изградено е оз-
вучаване, видеонаблюдение и 
други. 

Реновираният градски пазар 
откри временно изпълняващият 
длъжността кмет Милен Яков, а 
за част от посетителите имаше 
рекламни чаши и почерпка от 
името на юбиляра.
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Общо 10 са кандидатите 
за кмет на Община Плевен на 
предстоящите на 27 октомври 
избори. Това стана ясно след 
публикуваните от Общинската 
избирателна комисия регистри 
на кандидатските листи. Край-
ният срок за регистрация беше 
17 часа на 24 септември. От 27 
септември пък започна предиз-
борната кампания. За кметския 
стол в Плевен се борят досегаш-
ният градоначалник, издигнат от 

инициативен комитет 
- Георг Спартански, 
областният управи-
тел Мирослав Петров 
от ГЕРБ, Илиян Йон-
чев - БСП, д-р Калин 
Поповски - ВМРО, 
Цветан Антов - АБВ, 
Пламен Дилов - Зе-
меделски съюз „Ал. 
Стамболийски”, Иван 

Нинов - Социалдемократиче-
ска партия, Любомир Маринов 
- коалиция „Ние гражданите”, 
Адриан Асенов - ПП „Атака” и 
Румен Дечев ПП „Възраждане”.

Общо 398 човека са канди-
датите за 41 места в Общин-
ския съвет. 67 са издигнатите 
от партии, коалиции и иници-
ативни комитети кандидати за 
кметове на 17-те кметства на 
територията на общината, къ-
дето ще има избор. Най-желан 

сред тях се оказва кметският 
стол в село Гривица. За две от 
кметствата в община Плевен 
е регистриран само по един 
кандидат за кмет и това са до-
сегашните управници. 18 са 
кандидатските листи за съвет-
ници. Сред тях има седем пъл-
ни - от 41 кандидати за местния 
парламент, колкото са местата, 
а най-късата листа е от двама 
души.

Досега формираните изби-
рателни секции в община Пле-
вен са 162. След консултации са 
уточнени съставите на Секцион-
ните избирателни комисии в об-
щината. Общо членовете им ще 
са 1 426, като от тях 486 са ръ-
ководен състав - председатели, 
зам.-председатели и секретари. 
До 25 септември трябваше да 
бъдат подадени поименно със-
тавите на тези комисии, а до 30 

По повод Международния 
ден на туризма Община Плевен 
обяви конкурс за най-атрактив-
на фотография на парк „Кайлъ-
ка”, Водната каскада и истори-
ческите обекти на територията 
на общината. Изискването беше 
снимките да са копирани на хар-
тия, с размер А4 и в него имаха 
право да участват лица до 20-го-
дишна възраст.

 С получените снимки беше 
експонирана фотоизложба пред 
сградата на Община Плевен. В 
Международния ден на туризма  
тя беше открита с изпълнения на 

фолклорен ансамбъл „Нашен-
чета” при Центъра за работа с 
деца. Милен Яков, изпълняващ 
длъжността кмет, приветства 
участниците и отбеляза голямо-
то значение на туризма за раз-
витието на общината и подчер-
та, че градът и туристическите 
обекти в чертите му и в околно-
стите привличат много българ-
ски и чуждестранни граждани.  

Всеки посетител изложбата, 
можеше да гласува за най-атрак-
тивна фотография, като напише 
номера й и го пусне в специал-
ната урна.  С най-много гласове 

на първо място беше класирана 
фотография на Панорамата, на-
правена от Мирослав Христов, 
ученик от Математическа гим-
назия „Гео Милев”  - Плевен. 
Той спечели голямата награда 
от конкурса  - спортен велоси-
пед. На второ място граждани-
те поставиха снимка на езерото 
в парк „Кайлъка” на Венцис-
лава Златарева,  която получи 
спортна раница. С федербал за 
фотография на Мавзолея  беше 
наградена Мария Ханджиева, от 
ПГ по туризъм „Алеко Констан-
тинов”  - Плевен. 

„Позитивни спомени от ста-
рите негативи“ се нарича про-
ектът на „Държавен архив“-
Плевен, по който ще бъдат 
дигитализирани 1 000 негатива. 
На пресконференция начални-
кът на отдела Маринела Йор-
данова представи проекта, фи-
нансиран от Национален фонд 
„Култура“ с 9 638 лева. По него 
ще бъдат направени публично 
достояние кадри от регионално-
то поделение на бившето Дър-
жавно предприятие „Българска 
фотография“, което на практика 
е трупало фотоархива в периода 
1945-1993 г., както и снимки на 
плевенския фотограф Любомир 
Чаръкчиев. Миналата година 
Държавна агенция „Архиви“ е 
дигитализирала цялото си при-
тежание на „Българска фото-
графия“ от 500 000 контактни 
копия, съобщи председателят 
й доц. д-р Михаил Груев. След-
ващата стъпка на институцията 
е дигитализирането на същи-
те притежания в регионалните 
структури в 26 областни градо-
ве, тъй като в Пазарджик и Кюс-
тендил масивите са изгубени 
при прехвърлянето им след лик-
виридането на предприятието. 
Плевен е първият град, където 
това се прави, благодарение на 
проекта.

В Плевенския архив се пази 
фонд от 20 000 негатива на ДП 
„Българска фотография“ и над 
300 от личния фонд на Любо-
мир Чаръкчиев, постъпили в 

архива през 1979 година. Него-
вият фотоапарат е запечатвал 
Плевен, плевенчани и събития в 
града още от 1920 година. Мал-
ката сума позволява от това бо-
гатство да бъдат извадени само 
1000 кадъра.

Крайният срок за реализаци-
ята на проекта е 30 април  2020 
година. Екипът, който работи 
по него, се състои от четирима 
души - ръководителят Мари-
нела Йорданова, счетоводител 
от „Регионална дирекция на 
архивите“ - Монтана, и двама 
служители на плевенския отдел 
- Илиян Цветанов и  Веселин 
Стойков. Медиен партньор на 
проекта е ОП „Общински меди-
ен център”. 

Към момента вече са подбра-
ни над 300 негатива. Работата 
е групирана в двайсетина теми 
- архитектура и градоустрой-
ство, промишленост, земеделие, 
култура, спорт, манифестации 
и други. С дигитализираните 
негативи ще бъдат направени 
две изложби. Първата ще е от 
винилови табла, която отначало 
ще бъде експонирана в Агенция 
„Държавни архиви“ в столицата, 
а след това ще бъде представена 
в атриума на Областна админи-
страция - Плевен. Втората ще е 
дигитална и ще се представи на 
Фейсбук страницата на Регио-
нална дирекция „Държавен ар-
хив“ - Монтана, на официалната 
страница на Агенция „Архиви“ 
и на сайта на Община Плевен.

На 27 октомври избираме сред
10 кандидати за кмет на Община Плевен 

и 398 кандидати за общински съветници
септември Общинската избира-
телна комисия извърши регис-
трацията им.

От Община Плевен е напра-
вено необходимото за осигуря-
ване на достатъчен брой секции 
за хора с увреждания, отбеляза 
председателят на ОИК - Плевен 
Ярослав Димитров. Очаква се за 
предстоящия вот да бъдат сфор-
мирани най-малко две подвиж-
ни секции. За да бъде осигурена 
подвижна урна, е нужно да има 
най-малко 10 подадени заявле-
ния за гласуване в къщи.

Седмица преди провежда-
нето на изборите по график ще 
бъде проведено обучението на 
членовете на секционните ко-
мисии.

Броят на избирателите с пра-
во на глас в община Плевен за 
предстоящия местен вот е 118 
225. От тях 100 046 са в град 

Плевен и 18 225 са в кметствата. 
За първи път правото си на глас 
на 27 октомври ще упражнят 
540 младежи от община Плевен, 
които навършват 18 години към 
датата на изборите. Най-големи-
ят брой на гласуващите за първи 
път е в Плевен - 413, останалите 
са в кметствата.

На предстоящия вот в общи-
ната ще има четирима столетни-
ци, които ще имат право на глас.

Жителите на седем населени 
места в община Плевен няма да 
гласуват за кмет на съответното 
село, съобщи председателят на 
ОИК. Причината е, че там броят 
на избирателите е под изискуем-
ия от закона - 350 човека. Това 
са Горталово с 81 имащи право 
на глас, Къртожабене - 65, Къ-
шин - 221, Ласкар - 46, Ралево 
- 186, Тодорово - 215 и Тученица 
- 210 жители.

Денят на туризма беше
отбелязан с фотоконкурс

Плевенският архив 
ще дигитализира 

1000 негатива
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Р Е Ш Е Н И Е №1457/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Наредба №1 на Общински съвет - Плевен 

за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо 
ползване на територията на Община Плевен

При спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните ак-
тове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно - процесуалния кодекс, 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 
26 от Закона за нормативните актове,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет 
Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за 
общо ползване на територията на Община Плевен, 

§. 1. Наредба № 1 на Общински съвет Плевен за обществения ред и 
опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територия-
та на Община Плевен, се променя както следва:

1. В чл. 3, 
а) т. 2 и т. 3 се отменят;
б) т. 4 до т. 21 се преномерират на т. 2 до т. 19; 
2. В чл. 25, ал. 1: 
а) т. 2 до т. 21 се отменят;
б) приема т. 2 до т. 11 със следното съдържание:
т. 2. По т.2, т.11 и т. 12 глоба в размер от 100 до 500 лв. 
т.3. По т.3 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или имуществена санкция 

от 2000 до 10 000 лв. Вещите, предмет на нарушението, се изземват по 
опис и предават на органите на МВР. Ако деянието съставлява престъ-
пление, незабавно се уведомяват органите на МВР.

т.4. По т.4, т.13, т. 14 и т.17 глоба в размер от 150 до 1000 лв. 
т.5. По т.5 глоба в размер от 100 до 500 лв. или имуществена санкция 

в размер от 1000 до 5 000 лв.
т.6. По т.6, т.7, т.8 и т.9 глоба в размер от 50 до 250 лв. 
т.7. По т.10 глоба в размер от 250 до 1000 лв. или имуществена санк-

ция от 1000 до 5 000 лв.
т.8. По т.15 глоба в размер от 300 до 1500 лв.
т.9. По т.16 глоба в размер от 2000 до 15 000 лв.
т.10. По т.18 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или имуществена санк-

ция от 1000 до 5000 лв.
т.11. По т.19 глоба в размер от 300 до 1500 лв.
3. В чл. 25, ал. 2 израза „т. 1-21” се заменя с израза т. 1-11”.
§2. Наредбата влиза в сила 7 (седем) дни след публикуването и на 

интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието при спазване изискванията 

на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Ад-
министративно - процесуалния кодекс, на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните 
актове, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1749-1/14.08.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 1 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1458/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба №15 на Общински съвет - 

Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на 
територията 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 администрация, във връзка с 
чл.56, 57, 57а от Закона за устройство на територията, 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 Администра-
тивно-процесуалния кодекс, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Наредба №15 за реда и условията за поставяне на пре-
местваеми съоръжения на територията на Община Плевен, при-
ета с Решение 647/30.07.2009 г. на Общински съвет - Плевен, 
изм. Решение №860/25.02.2010 г., Решение №1282/27.11.2014 г., 
Решение №1285/27.11.2014 г., Решение №040/21.12.2015 г., Ре-
шение №093/25.02.2016 г., Решение №398/24.11.2016 г., Реше-
ние №427/22.12.2016 г., Решение №613/29.06.2017 г., Решение 
№672/31.08.2017 г. и Решене №706/25.09.2017 г.

2. Приема нова Наредба №15 за реда и условията за поставяне на пре-
местваеми обекти на територията на Община Плевен.

3. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й местния печат 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.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, във връзка с чл.56, 57, 57а от Закона за устройство 
на територията, 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 Административно-процесуалния кодекс, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1857/21.08.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 2 от дневния ред, и е подпечата-
но с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1459/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: изменение на Решение №530/30.03.2017 г. на Общин-

ски съвет - Плевен, изм. с Решение 958/22.05.2018 г., за отпускане на 
заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България 
- ФЛАГ“ ЕАД

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.15а от Зако-
на за общинския дълг,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №530/30.03.2017 г. на Общински съвет - Плевен, 
изменено с Решение №958/22.05.2018 г., както следва:

1. Изменя т.1, в частта й „Условия за погасяване“, първа отметка 
„Срок на погасяване“, като придобива следната редакция:

„ - Срок на погасяване - до 31.12.2019 г., с възможност за предсрочно 
погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване”.

§2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи анекс за удъл-
жаване срока на Договор №894/11.07.2017 г. и Анекс №2/28.05.2018 

г. към същия договор, сключен между „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, Уникредит Булбанк, АД и 
Община Плевен, както и всички правни и фактически действия за из-
пълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.15а от Закона за общинския дълг, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0781-2/09.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, 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 №1460/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.67, чл.68 и 
чл.68а от Закона за съдебната власт,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Предлага на общото събрание на съдиите от Апелативен съд град 
Велико Търново да изберат за съдебни заседатели при Окръжен съд 
- Плевен, за мандат 2020-2024 г., следните кандидати за съдебни засе-
датели:

1. Албена Николаева Маринова
2. Биляна Пламенова Манолова
3. Бисерка Антонова Атанасова
4. Борислав Савчев Щерев
5. Венелина Михайлова Петкова
6. Веселка Генчева Горновска
7. Виолета Руменова Романова
8. Габриела Валентинова Симеонова
9. Галя Петкова Цветанова
10. Георги Атанасов Белчев
11. Даниел Маринов Божков
12. Даниел Севдалинов Стойков
13. Даниела Накова Георгиева
14. Денислава Иванова Василева
15. Десислава Димитрова Алфарес
16. Десислава Тодорова Шукина - Вълчева
17. Диана Иванова Петкова - Рачева
18. Диана Петкова Гергова
19. Димитра Лазос Сукалопулу - Динчева
20. Димитрина Тодорова Борисова
21. Дияна Иванова Димитрова
22. Елена Николаева Илиева - Маринова
23. Елка Георгиева Иванова
24. Живко Христов Белев
25. Иван Минков Минков
26. Иванчо Лазаров Дамянов
27. Ивелина Стефанова Йорданова
28. Илиян Николов Рашков
29. Ина Любомирова Кръстева
30. Йоана Димчева Лазарова
31. Клаида Владиславова Дойчинова
32. Кона Митева Дочева
33. Кою Георгиев Коев
34. Крум Василев Цветков
35. Марио Рангелов Петров
36. Мария Цоцова Атанасова
37. Мартин Иванов Димитров
38. Мартин Николаев Аспарухов
39. Мая Стефанова Аспарухова
40. Нели Юлиянова Павлова
41.Николайчо Иванов Гергов
42. Николета Сашева Димитрова
43. Павлинка Богданова Железарова
44. Пенка Георгиева Бояджиева
45. Пламен Дилов Дилов
46.Поля Владимирова Царска
47. Поля Григорова Григорова
48. Румянка Лъчезарова Кръстева - Христова
49. Светлана Владимирова Лачева
50. Светослав Илиев Варджиев
51. Станимир Илиев Георгиев
52. Станислав Живков Михайлов
53. Стела Великова Шабанска
54. Теменужка Георгиева Енчева
55. Теодор Красимиров Багиловски
56. Тереза Юлиянова Минкова
57. Тихомир Пенев Пенев
58. Христинка Иванова Пеева
59. Христо Лазаров Николов
60. Цветослава Цветанова Видрарска
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 

връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт, 
по предложение от Временна комисия по Решение №1364/27.06.2019 
г. на Общински съвет - Плевен за подбор на кандидати за съдебни за-
седатели за Окръжен съд - Плевен, с вх.№ ОбС-1772/11.09.2019 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., 
Протокол № 59, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1461/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Именуване на улица в град Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.6, 
ал.1, т.2, чл.7, чл.8, чл.9 и чл.12 от Наредба №19 на Общински съвет - 
Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Именува улица образувана от имоти с идентификатори 
56722.701.3276, 56722.701.3277 и 56722.701.3297 в местността „Стра-
жа“, в землището на Плевен с името „Гледичия“.

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 мест-

ната администрация, чл.4, ал.2, чл.6, ал.1, т.2, чл.7, чл.8, чл.9 и чл.12 от 
Наредба №19 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1868/05.09.2019 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., 
Протокол № 59, 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 №1462/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни финансови средства от 

бюджета на Община Плевен за 2019 година за Сдружение с нестопан-
ска цел за осъществяване на общественополезна дейност ФК „Вихър“ 
гр.Славяново

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение №1197/31.01.2019 г. на Общински съвет - Плевен 
за приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година, в 
т.16, както следва: било „ в т.ч… ФК „Вихър“ гр. Славяново - 50 000 
лева“, става „в т.ч… ФК „Вихър“ гр. Славяново - 55 000 лева.“

2. Изменя Решение №1219/28.02.2019 г. на Общински съвет - Плевен, 
както следва: Приложение №1 в раздел „Международни, национални 
турнири и състезания, придобили популярност в нашия град, т.5 - било 
1 000, става 0,00 лв.; т.І. 6. „Резерв“ - било 14 000 лв., се намалява с 
4000 лева.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1587-13/17.09.2019 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, 
точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1463/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с 

идентификатор 17854.201.1208 - частна общинска собственост, УПИ 
ІХ, кв.31 по плана на с. Гривица, Община Плевен, чрез публичен търг

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост в Община Плевен за 2019 г., в раздел 
ІІІ., буква Б. Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде 
с недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 
35695/13.11.2009 г., недвижим имот с идентификатор: 17854.201.1208 
- УПИ IХ, с площ 876 кв. м, кв. 31, по плана на с. Гривица, община 
Плевен.

2. Да се продадe недвижим имот - частна общинска собственост, по 
т.1, чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително предста-
вяне на предложенията от участниците в администрацията на Община 
Плевен, при първоначална цена 10 500 /десет хиляди и петстотин/ лева 
без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната цена. 

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

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за про-
дажба на имота по т.1, по цени определени в т.2, съгласно нормативните 
изисквания, със спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, 
т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1867/04.09.2019 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 
г., Протокол № 59, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1464/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионал-

на дирекция по горите - гр. Ловеч, недвижим нежилищен имот - част-
на общинска собственост, представляващ част от самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 - стая №442, на-
ходящ се в административна сграда на ул. „Д. Константинов“ №23, 
град Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното 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 Общин-
ски съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се предостави безвъзмездно за управление на Регионална дирек-
ция по горите - Ловеч недвижим, нежилищен имот - частна общинска 
собственост, представляващ част от самостоятелен обект с идентифика-
тор 56722.660.765.2.8 - стая № 442 с предназначение „За офис” с площ 
15 кв.м, находящ се в административната сграда на ул. „Д. Константи-
нов” №23, гр.Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 год.   

ІІ.  Безвъзмездното управление да се предостави за срок от 5 (пет) години.
ІІІ. Консумативните разходи, свързани с ползването и поддържането 

на имота, както и данък сгради и такса смет са за сметка на РДГ - Ловеч.
ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 

безвъзмездно управление на имота по т.І, съгласно действащите разпо-
редби и условията по предходните точки на настоящето решение.

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 мест-
ната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.13, ал.2 от Наредба 7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
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ОбС-1869/09.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 8 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1465/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на „Плувен комплекс“, представляващ уре-

гулиран поземлен имот, заедно с изградените в него сгради и съоръ-
жения, находящ се в град Плевен, УПИ VІІІ, кв.617, Източна индус-
триална зона

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот “Плувен комплекс”, находящ се в 
Източна индустриална зона, представляващ застроен урегулиран по-
землен имот VIII, кв.617, целия с площ 5468 кв. м (пет хиляди чети-
ристотин шестдесет и осем квадратни метра), урбанизирана територия 
с начин на трайно ползване: за плувен басейн. В кадастралната карта 
на града имота е отразен с три идентификатора: 56722.652.274 с площ 
5110 кв.м и начин на трайно ползване: за плувен басейн и попадащите 
в имота два открити плувни басейна, голям - 56722.652.600 със застро-
ена площ 309 кв. м и малък - 56722.652.601 със застроена площ 49 кв. 
м, заедно с построените в имота едноетажни сгради с предназначение: 
спортна сграда и постройки на допълващо застрояване, с идентифика-
тори както следва:
56722.652.274.1 със застроена площ - 775 кв. м, с прилежащ сутерен 

с площ 250кв. м, 
56722.652.274.2 със застроена площ - 15 кв. м
56722.652.274.3 със застроена площ - 158 кв. м
56722.652.274.4 със застроена площ - 103 кв. м
56722.652.274.5 със застроена площ - 61 кв. м
56722.652.274.6 със застроена площ - 71 кв. м,
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне 

на предложенията от участниците в администрацията на Община Пле-
вен, при първоначална цена 395 000 /триста деветдесет и пет хиляди/ 
лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната 
цена. 

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

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за про-
дажба на имота по т. 1, съгласно нормативните изисквания, със спече-
лилия участник.  

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1878/12.09.2019 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 
59, точка 9 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 №1466/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - частна 

общинска собственост - ПИ с идентификатор 56722.656.558 на ул. 
„Иван Тодоров“ №8, град Плевен, актуван с АОС №41560/12.04.2016 г

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация,чл.8,ал.9, чл.35, ал.1 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3,ал.2,чл.47, ал.1, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 7 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост в Община Плевен през 2019 год. в Раз-
дел Б „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде”, като 
се включва следния имот: Незастроен поземлен имот с идентификатор 
56722.656.558 с площ 395кв.м., а по регулационен план на гр. Плевен 
незастроен УПИ ХVІІІ-957, кв.834 , отреден за жилищно строителство.

2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Плевен, ул. „Иван Тодоров” №8, актуван с АОС 
№41560/12.04.2016 год. представляващ незастроен поземлен имот с 
идентификатор 56722.656.558 с площ 395 /триста деветдесет и пет/ 
кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско за-
строяване (до 10 м.), а по регулационния план на гр. Плевен незастро-
ен урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-957, кв.834- с неприложена 
регулация , отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг с 
тайно наддаване с предварително представяне на предложенията от 
участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална 
цена 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин/ лева без ДДС и депо-
зит за участие в размер на 10% от първоначалната цена. 

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

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за про-
дажба на имота по т.2, съгласно нормативните изисквания, със спече-
лилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация,чл.8,ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост и чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 
от Наредба 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Стефан 
Милев - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1880/12.09.2019 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., 
Протокол № 59, 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 №1467/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот - жилищна сграда и 

лятна кухня, попадащи в УПИ ІV-77, кв.104, по плана на с. Бръшляница
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 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 Стилиан Цветанов Христов недвижим имот- жи-
лищна сграда с площ 88,99 кв.м. и лятна кухня с площ 28 кв.м., постро-
ени с отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот, с 
идентификатор 06690.401.77, а по регулационния план на с. Бръшляни-
ца - УПИ ІV-77, кв.104, актуван с АОС №38743/19.04.2013 г., за сумата 
от 2 000,00 (две хиляди )лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, 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, по предложение от Стефан Милев - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1881/16.09.2019 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 
59, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1468/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищен имот - двуетажна къща, лят-

на кухня и стопански сгради, попадащи в УПИ ІV-231, кв.10 по плана 
на с. Буковлък

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 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 Теменужка Кирилова Калчишкова и Цветка Ки-
рилова Додова недвижим имот - двуетажна къща, лятна кухня и сто-
пански сгради, построени с отстъпено право на строеж върху общин-
ски недвижим имот, представляващ УПИ ІV-231, кв.10 по плана на 
с.Буковлък, актуван с АОС №40479/10.07.2014 г., за сумата от 40 000,00 
(четиридесет хиляди) лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, 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, по предложение от Стефан Милев - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1884/16.09.2019 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 
59, 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 №1469/26.09.2019 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Национал-
на агенция за приходите за нуждите на офис за обслужване Плевен при 
ТД на НАП Велико Търново, върху недвижим имот- частна общинска 
собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 56722.660.765.4.3 - конферентна зала на ул. „Димитър 
Константинов“ №23б, град Плевен, актуван с АОС №37300/15.12.2011 г. 

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.5 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 Национална агенция 
за приходите, за нуждите на Териториална Дирекция на НАП-град Велико 
Търново, офис за обслужване Плевен, върху недвижим имот- частна об-
щинска собственост представляващ част от самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 56722.660.765.4.3 - конферентна зала с площ 102.90 кв.м., 
находящ се на втория етаж в двуетажна нежилищна сграда на ул. „Дими-
тър Константинов” № 23б, гр. Плевен актуван с АОС №37300/15.12.2011 
год., за провеждане на мероприятия с краткосрочна цел, по предварително 
утвърден график за ползване на залата за срок от 5 /пет/ години. 

Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и под-
дръжка на имота са за сметка на ТД на НАП Велико Търново.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
безвъзмездно право на ползване на имота по т.1, съгласно действащите 
разпоредби и условията по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост 
и чл.62, ал.2 от Наредба 7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1873/10.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, 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 №1470/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на над-

земни гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 
56722.662.348 - УПИ ІV, кв.327 по плана на град Плевен, ул. „ген. Вла-
димир Вазов“/ „Тунджа“, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.58, 
ал.1, т.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на Общин-
ски съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имо-
тите - общинска собственост в Община Плевен през 2019 г., като включ-
ва: Учредяване право на строеж за изграждане на 8 бр. надземни гаражи 
в застроен поземлен имот с идентификатор: 56722.662.348 - урегулиран 
поземлен имот УПИ ІV, кв.327, отреден за жилищен комплекс, трафо-
пост, хидрофор и подземни гаражи, находящ се в град Плевен, ул.„Ген. 
Владимир Вазов”/„Тунджа”, актуван с АОС № 42520/21.02.2018 г. 

2. Да се учреди право на строеж върху общински недвижим имот, на-
ходящ се в град Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов”/”Тунджа”, пред-
ставляващ застроен поземлен имот с идентификатор 56722.662.348 
- урегулиран поземлен имот УПИ ІV, кв.327, отреден за жилищен 

комплекс, трафопост, хидрофор и подземни гаражи, актуван с АОС № 
42520/21.02.2018 г., за изграждане на 8 броя гаражни клетки, всяка с 
площ 18 кв.м, чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в администрацията на 
Община Плевен, при първоначална цена 70 /седемдесет/ лева без ДДС 
за 1 кв.м ЗП и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната 
цена на правото на строеж. 

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

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
учредяване право на строеж, след одобряване на инвестиционен про-
ект, съгласно нормативните изисквания, със спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.58, ал.1, т.1, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1876/11.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, 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 №1471/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на гараж към съ-

ществуваща сграда върху общински недвижим имот в с. Ясен, Община 
Плевен, ул. „Янко Сакъзов“ №21, УПИ Х-648, кв.56а - ПИ 87597.301.648

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.2 от Наредба № 7 
на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на Василка Ценкова Пенева, Цецо Владимиров Пенев, 
Йордан Владимиров Пенев и Ани Владимиров Пенев възмездно право 
на строеж със застроена площ 24.60 кв. м, върху общински урегулиран 
поземлен имот с идентификатор: 87597.301.648 - УПИ X-648, кв.56а, 
находящ се в с. Ясен, община Плевен, ул. „Янко Сакъзов” №21, актуван 
с АОС № 33927/22.04.2005 г., за изграждане на пристройка - гараж, към 
съществуваща жилищна сграда, по одобрен на 19.08.2018 г. от Главния 
архитект на Община Плевен инвестиционен проект. 

2. Правото на строеж да се учреди за сумата от 400 /четиристотин/ лева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор за учре-

дяване възмездно право на строеж, съгласно т.1 и т.2 от настоящото 
решение и нормативните изисквания. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, и чл.59, ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1875/11.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, 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 №1472/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общин-

ска собственост, представляващ терен за поставяне на премества-
емо съоръжение - павилион, с площ 2,00 кв.м., находящ се на спирка 
за масов градски транспорт (читалище „Извор 1959“), ул. „Стефан 
Караджа“ №20, град Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка 
с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, 
т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години, част от имот - публична 
общинска собственост, представляващ терен за поставяне на премест-
ваемо съоръжение павилион, с площ 2,00 кв.м., находящ се на спирка 
за масов градски транспорт (читалище „Извор 1959“), ул. „Стефан Ка-
раджа“ №20, град Плевен.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши чрез публичен 
търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложе-
нията от участниците в Администрацията на Община Плевен.

3. Отдаването на имота по т.1 да се извърши при следните условия на търга:
3.1. Начална месечна наемна цена в размер на 25,00 лв. без ДДС;
3.2. Депозит за участие в търга в размер на 75,00 лева.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да 

организира и проведе публичния търг за отдаване под наем на имота по 
т.1, от настоящото решение.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
лице да сключи договор за наем със спечелилия участник, съгласно ре-
зултатите от проведения търг.  

 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 местна-
та администрация, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-1879/12.09.2019 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 
г., Протокол № 59, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1473/ 26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти-публична об-

щинска собственост в учебни заведения
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона 
за общинската собственост, чл.14, чл.76, чл.79 и чл.85, ал.1 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне 
от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обя-
вени за провеждане на търга за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ 
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години на части от имоти - публична собственост за:
1.1. Бюфет за закуски в ОУ „Васил Левски“, град Плевен с площ 

11кв.м., при начална месечна цена 25,00 лева и депозит за участие в 
размер на 100,00 лв.;

1.2. Бюфет за закуски в МГ „Гео Милев“ град Плевен с площ 11 кв.м., 
при начална месечна цена 152,00 лв. и депозит за участие в размер на 
500,00 лв.

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

3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да организира и проведе процедурите 

по т.1 от настоящото Решение.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурата по т.1 от настоящото 

Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 

връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.14, чл.76, чл.79 и чл.85, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1891/17.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 19 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1474/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проек-

тираните в плана за земеразделяне полски пътища и нефункционира-
щи напоителни канали общинска собственост, включени в масивите 
за ползване за стопанската 2019/2020 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 администрация, чл.37в, ал.16 и 17 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
и чл. 75б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ),,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите с начин на трайно полз-
ване полски пътища от общинския поземлен фонд, които не са необхо-
дими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, 
които не функционират, попадащи в масивите за ползване и включени 
в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за всички землища на община 
Плевен, за стопанската 2019/2020 година.

2. Определя размер на наемната цена за предоставяне на имоти - полски 
пътища и нефункциониращи напоителни канали в размер на 46.00лв./дка 
без оглед на категорията за всички землища на община Плевен.

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 част-
та за ползване на полски пътища, предоставена от ОД „Земеделие” гр. 
Плевен, да сключи договори за наем с ползвателите за срок от една 
стопанска година (2019-2020 г.), след заплащане на наемната цена.

5. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъж-
ни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване 
в реални граници през стопанската 2019/2020 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 земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75б от Правилника за 
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ППЗСПЗЗ), по предложение от Стефан Милев - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1882/16.09.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 20 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 №1475/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за 
поземлени имоти с идентификатори 56722.654.428 и 56722.654.224, 
попадащи в границите на УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 715а по плана на гр. 
Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал. 1, 
т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията при условията 
на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 ЗУТ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙ-
СТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за позем-
лени имоти с идентификатори 56722.654.428 и 56722.654.224, попада-
щи в границите на УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 715а по плана на гр.Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със заповед на 
основание чл.135, ал. 3 от Закона за устройство на територията да се 
изработи проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙ-
СТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за позем-
лени имоти с идентификатори 56722.654.428 и 56722.654.224, попада-
щи в границите на УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 715а по плана на гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за 
устройство на територията при условията на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 ЗУТ, по 
предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1885/17.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 21 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1476/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за ПУП - ПЗ за разделяне на поземлен имот с 

идентификатор 56722.561.906 в съответствие с План за застрояване 
за поземлени имоти 56722.561.906 и 56722.561.904

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, ал. 
3, чл. 8, ал.1 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, 
чл.2, ал. 2 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет - Плевен, чл. 15, 
ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна характера на част от поземлен имот 561.906 
- 632 кв. м от публична общинска собственост в частна общинска собстве-
ност по приложено графично предложение за ПУП - ПЗ за разделяне на 
поземлен имот с идентификатор 56722.561.906 в съответствие с План за 
застрояване за поземлени имоти 56722.561.906 и 56722.561.904.

2. Дава съгласие за промяна характера на новообразувани поземлени 
имоти: 561.913 с площ 572 кв. м с Начин на трайно ползване: За друг 
обществен обект, комплекс; 561.914 с площ 787 кв. м с Начин на трай-
но ползване: За друг обществен обект, комплекс; 561.915 с площ 2,038 
дка с Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс и 
561.916 с площ 1,926 дка с Начин на трайно ползване: За друг обществен 
обект, комплекс от публична общинска собственост в частна общин-
ска собственост по приложено графично предложение за ПУП - ПЗ за 
разделяне на поземлен имот с идентификатор 56722.561.906 в съот-
ветствие с План за застрояване за поземлени имоти 56722.561.906 и 
56722.561.904.

3. Приема: Проект за ПУП - ПЗ за разделяне на поземлен имот с иден-
тификатор 56722.561.906 в съответствие с План за застрояване за по-
землени имоти 56722.561.906 и 56722.561.904.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен 
договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съгласно представена скица - 
проект за ПУП - ПЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 
56722.561.906 в съответствие с План за застрояване за поземлени имо-
ти 56722.561.906 и 56722.561.904.

5. В случай, че проекта за ПУП - ПЗ приет по т.9 с протокол № 36 от 
12.09.2019 г. на ЕСУТ при Община Плевен и по т. 2 от настоящото ре-
шение, не бъде одобрен и не влезе в сила шест месеца след сключване 
на предварителния договор, се извършва нова оценка, въз основа на 
която се сключва окончателен договор.

6. Възлага на Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след вли-
зане в сила на заповедта за изменение на плана и представяне на скица-
проект от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Плевен за 
ПУП-ПЗ по т. 2, да сключи със „Хоризонт - Иванов“ ЕООД окончателен 
договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 6, ал. 1, ал. 3, чл. 8, ал.1 и чл. 36, ал. 1, т. 2 
от Закона за общинската собственост, чл.2, ал. 2 от Наредба № 7/2005 г. 
на Общински съвет - Плевен, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство 
на територията, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1721-1/17.09.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 22 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 №1477/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за поземлени имот с идентифи-
катор 155.11 в местността Габровец в землището на гр. Плевен, пар-
целарни планове на елементите на техническата инфраструктура и 
одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.155.11 в местността Габровец в зем-
лището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.155.11 в местността Габровец в зем-
лището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпо-
редбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълне-
ние на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не под-
лежат 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 Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1890/17.09.2019 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 
59, 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 №1478/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план - парцеларен 

план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване 
на трасета на пътна връзка и електропровод 20кV до ПИ 87597.21.24 
в местността „Деловете“, землище с. Ясен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от 
Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 
ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 18 от 
Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 
- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасета на пътна връзка и електропровод 20кV до ПИ 
87597.21.24 в местността Деловете, землище с. Ясен, преминаващи със 
сервитут през поземлени имоти: 

За пътна връзка - ПИ 87597.21.364, с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска соб-
ственост и част от ПИ 87597.21.24, урбанизирана територия, частна 

собственост на „БИМЕКС ТМ - 2” ЕООД
За електропровод - ПИ 87597.26.433 с начин на трайно ползване - за 

път от републиканската пътна мрежа - публична държавна собственост 
и 87597.21.364, с начин на трайно ползване - за селскостопански, гор-
ски, ведомствен път - публична общинска собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на трасета на пътна 
връзка и електропровод 20кV до ПИ 87597.21.24 в местността Делове-
те, землище с. Ясен, преминаващи със сервитут през поземлени имоти: 

За пътна връзка - ПИ 87597.21.364, с начин на трайно ползване - за сел-
скостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост. 

За електропровод - ПИ 87597.21.364, с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска соб-
ственост.

 3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 

извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение 
на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не под-
лежат 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. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, 
на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за ус-
тройство на територията и чл. 18 от Закона за опазване на земеделските 
земи, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1886/17.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, 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 №1479/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен Ус-

тройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен 
имот 701.3221 в местността Стражата в землището на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от 
Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 
ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от 
Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 
- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентифи-
катор 701.3221 в местността Стражата в землището на гр. Плевен, пре-
минаващо със сервитут през поземлен имот 701.2386 с начин на трайно 
ползване - за селскостопански, горски ведомствен път - публична об-
щинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на електропровод до поземлен 
имот с идентификатор 701.3221 в местността Стражата в землището на 
гр. Плевен, преминаващо със сервитут през поземлен имот 701.2386 с 
начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен път 
- публична общинска собственост.

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 

извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение 
на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не под-
лежат 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. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, 
на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделски-
те земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опаз-
ване на земеделските земи,, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1889/17.09.2019 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 
59, 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 №1480/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за поземлени имот с идентифи-
катор 383.13 в местността „Момин геран“ в землището на гр.Плевен, 
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и 
одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - 
План за застрояване за ПИ 56722.383.13 в местността Момин геран в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.383.13 в местността Момин геран в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпо-
редбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълне-
ние на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не под-
лежат 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 Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1887/17.09.2019 г., на заседание 
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на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 
59, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1481/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен 

план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване 
на трасе на електропровод 20кV до поземлен имот с идентификатор 
65722.716.330, в местността „Цигански лозя“ в землището на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от 
Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 
ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от 
Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 
- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасе на електропровод 20кV до поземлен имот с иден-
тификатор 65722.716.330, в местността „Цигански лозя“ в землището 
на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през следните поземлени 
имоти: 276.569, с начин на трайно ползване - пасище, частна собстве-
ност на „Авто - прециз“ ЕООД; 716.323, с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собстве-
ност; 716.449, с начин на трайно ползване - лозе, частна собственост на 
Димитър Юлиев Обретенов; 803.135, с начин на трайно ползване - за 
местен път, публична общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на електропровод 20кV до 
поземлен имот с идентификатор65722.716.330, в местността Циган-
ски лозя в землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през 
следните поземлени имоти: 716.323, с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собстве-
ност и 803.135, с начин на трайно ползване - за местен път, публична 
общинска собственост.

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 

извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение 
на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не под-
лежат 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. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и 
чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земе-
делските земи, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1888/17.09.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 27 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1482/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Схема за поставяне на монументално - декоративни 

елементи, скулптурна композиция „Дева Мария от Фатима” в ПИ 
56722.668.148 по плана на гр. Плевен на основание чл.57, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.57, ал.1 от За-
кона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема предложението за поставяне на скулптурна композиция 
„Дева Мария от Фатима” в ПИ 56722.668.148 по КК, попадащо в УПИ 
IX-за озеленяване, кв. 280 по плана на гр. Плевен, съгласно приложена-
та схема за разполагане на основание чл.57, ал.1 от ЗУТ.

2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен или оправомощено лице 
да издаде разрешение за поставяне на скулптурната композиция по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.22, ал.1, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1846/17.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 28 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1483/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на проект за решение на Кмета на Общи-

на Плевен за откриване на процедура за определяне на концесионер на 
концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект - публична 
общинска собственост, представляващ част от ПИ с идентифика-
тор 17854.51.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с.Гривица, Община Плевен с площ 13 733 кв.м.

На основание чл.9, чл.17, ал.3, чл.71, ал.1 и ал.3, чл. 72, ал. 1 и ал.2, 
т. 3 във връзка с чл.40, ал.2, т.1 и чл. 78, ал.1 от Закона за концесиите и 
след преценка на неговите законосъобразност и целесъобразност, мо-
тивирани с представената обосновка на концесията,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Плевен за открива-
не на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване на 
обект, част от “Парк - музей Гривица”, находящ се в землището на с. Гри-
вица, местност “Нежовец”, общ. Плевен, с идентификатор 17854.51.106, с 
площ от 13 733 кв.м. по кадастралната карта на с. Гривица, Община Пле-
вен с обща площ от 296 814 кв.м., с трайно предназначение съгласно скица 
на ПИ №15-422318-26.06.2018 г. на АГКК, СГКК гр. Плевен - земеделска 
земя с начин на трайно ползване за обществен селищен парк, градина, 
актуван с Акт за публична общинска собственост №42647 от 19.07.2018 
г. вписан, вх. рег. №799824.07.2018 г., акт №48, том 19, на Агенция по 
вписванията - Служба по вписванията - гр. Плевен. Имотът е със съсе-
ди: имоти с идентификатори 17854.61.107; 17854.61.159; 17854.888.9901; 
17854.51.105; 17854.51.104 и 17854.51.362. 

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одо-

бряват и:
2.1. Обявление за откриване на процедурата;
2.2. Документация на концесията.
3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от кон-

цедента, който съгласно чл.17, ал.3 от Закона за концесиите е кмета на 
Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане 
на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъо-
бразност, съобразно чл.156, ал.5 от Закона за концесиите.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.9, чл.17, ал.3, 
чл.71, ал.1 и ал.3, член 72, ал. 1 и ал. 2, т. 3 във връзка с чл.40, ал.2, т.1 и 
член 78, ал.1 от Закона за концесиите и след преценка на неговите зако-
носъобразност и целесъобразност, мотивирани с представената обосновка 
на концесията, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1892/17.09.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 29 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1484/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжностите кмет на 

Община Плевен и кметове на кметства
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.5, чл.42, ал.8, във 

връзка с ал.6, изр. второ и трето и ал.9 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, във връзка с Решение 943-
МИ/02.09.2019 г. и писмо с изх. №МИ-06-326/19.09.2019 г. на Централ-
ната избирателна комисия,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира Милен Костов Яков - Заместник-кмет на Община Плевен за 
временно изпълняващ длъжността кмет на Община Плевен за срок от 
18.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство за 
срок от 18.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбраните кметове, 
както следва:

№ по 
ред КМЕТСТВО Временно изпълняващ длъжността 

кмет на кметство

1. Беглеж
Мария Олегова Спиридонова 
Главен специалист - счетоводител в 
кметството

2. Бохот Ваня Петкова Иванова
Ст. Специалист КАО в кметството

3. Брестовец Ваня Цветанова Маринова
Озеленител в кметството

4. Бръшляница Даниела Маринова Георгиева
Специалист ЕСГРАОН в кметството

5. Буковлък Иванка Костова Гелова
Специалист ЕСГРАОН в кметството

6. Върбица Станислава Здравкова Димитрова
Специалист „КАО“ в кметството

7. Гривица Искра Георгиева Иванова
Специалист „КАО“ в кметството

8. Дисевица Геновева Василева Атанасова
Ст. специалист ЕСГРАОН в кметството

9. Коиловци Светла Асенова Макаева
Касиер ДСП в кметството

10. Николаево
Цветанка Здравкова Петкова
Специалист АО и Деловодство в 
кметството

11. Опанец Анелия Павлова Пачева
Специалист ЕСГРАОН в кметството

12. Пелишат Албена Петкова Якимова 
Изпълнител бюджет в кметството

13. Радишево Капка Стойкова Симеонова
Деловодител в кметството

14. Славяново Ивана Маринова Шиндова
Счетоводител в кметството

15. Търнене Първолетка Петрова Тоткова
Ст. Специалист АО в кметството

16. Ясен Силвия Александрова Иванова
ЗАС в кметството

  
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 

във връзка с чл.21, ал.5, чл.42, ал.8, във връзка с ал.6, изр. второ и 
трето и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, във връзка с Решение 943-МИ/02.09.2019 г. и писмо с изх. 
№МИ-06-326/19.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1854/19.08.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 30 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 №1485/26.09.2019 г., гр. 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 администрация, чл.8, ал.3 и 
чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за ут-
върждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси (Загл. Изм. ДВ, бл.44 от 2011 г.), чл.17, 
ал.5 и чл.19 от Закона за автомобилните превози, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №299/25.08.2016 г. на Общински съвет - Плевен 
(изм. с Решения №№ 336/29.09.2016 г., 648/27.07.2017 г., 882/22.02.2018 
г., 1026/26.07.2018 г., 1158/29.11.2018 г., 1190/31.01.2019 г., 
1242/28.02.2019 г.), в частта на т.2 и т.3 от Приложение №1, утвърдено 
с Решение №1242/28.02.2019 г., Междуселищни превози, както следва:

1. Съкращава и заличава следните курсове:
1.1. По автобусна линия Плевен-Славяново
от Плевен - 10.30 ч.; 11.30 ч.; 14.30 ч.; 15.30 ч.; 19.45 ч.
от Славяново - 10.30 ч.; 11.30 ч.; 14.30 ч.; 15.30 ч.; 19.15 ч.
1.2. По автобусна линия Плевен - Гривица
от Плевен - 07.30 ч.; 09.30 ч.; 12.30 ч.; 14.30 ч.; 19.00 ч.; 22.30 ч.
от Гривица - 04.45 ч.; 08.00 ч.; 10.00 ч.; 13.00 ч.;15.00 ч.; 19.30 ч.
През почивни и празнични дни

от Плевен - 20.00 ч., от Гривица - 20.30 ч.
2. Утвърждава маршрутни разписания по междуселищни автобусни 

линии Плевен-Гривица, Плевен-Славяново, неразделна част от насто-
ящото решение.

ІІ. Решението влиза в сила от 07.10.2019 г. 
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, ал.3 и чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществява-
не на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. Изм. ДВ, бл.44 от 
2011 г.), чл.17, ал.5 и чл.19 от Закона за автомобилните превози, по пред-
ложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, с 
вх.№ ОбС-1877/26.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 31 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1486/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционната програма на Община 

Плевен за 2019 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.ал.2 и 3 от 
Закона за публичните финанси, чл.39, ал.ал.2 и 3 от Наредба №10 на 
Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Иван Вазов“, с. Върбица“, 
финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 
6 912 лева, става 0 лева.

2. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Д. Пенчева“, с. Върбица“, 
финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 
105 683 лева, става 116 882 лева.

3. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Хр. Кърпачев“, с. Върби-
ца“, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 
12 762 лева, става 8 457 лева.

4. Изменя обект „Основен ремонт на Център за работа с деца“, фи-
нансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както 
следва: било 100 000 лева, става 97 248 лева.

5. Изменя обект „Основен ремонт на ДЯ „Чайка“ (ел. инсталация)“, 
финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, 
както следва: било 0 лева, става 2 752 лева. 

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.124, ал.ал.2 и 3 от Закона за публичните финан-
си, чл.39, ал.ал.2 и 3 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1587-14/25.09.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 32 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 №1487/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот представляващ позем-

лен имот с идентификатор 56722.658.1060, отреден за второстепен-
на улица, находящ се в град Плевен, ул. „Вардар“ №10

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.199 от Закона за 
устройство на територията, чл.34, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, 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 Кирил Венелинов Динков лично и като пълно-
мощник на Юлиан Георгиев Динков и Георги Венелинов Динков, от 
Иванка Вълчева Динкова и Николай Тодоров Динков недвижим имот, 
находящ се в град Плевен, ул.„Вардар“ №10, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 56722.668.1060, с площ 123кв.м., отреден за вто-
ростепенна улица, а по регулационния план на град Плевен - бивш пл. 
№7190, кв. 181в, за сумата от 6 500,00 (шест хиляди и петстотин) лева.

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 мест-
ната администрация, чл.199 от Закона за устройство на територията, 
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 Стефан 
Милев - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1895/20.09.2019 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2019 г., 
Протокол № 59, точка 33 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 №1488/26.09.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот - 72 кв.м. ид. част от 

поземлен имот с идентификатор 56722.658.1058, находящ се в град 
Плевен, ул. „Вардар“ №10

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Кирил Венелинов Динков лично и като пълномощ-
ник на Юлиан Георгиев Динков и Георги Венелинов Динков, от Иванка 
Вълчева Динкова и Николай Тодоров Динков недвижим имот, находящ 
се в град Плевен, ул. „Вардар“ №10, представляващ 72 кв.м. ид. част от 
поземлен имот с идентификатор 56722.668.1058, а по регулационния 
план на град Плевен - УПИ ХХІ, кв.181в, целият с площ 148кв.м., за 
сумата от 4 500,00 (четири хиляди и петстотин) лева.

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.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Стефан Милев - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1894/20.09.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 59, точка 34 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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ОБЩИНА

Площадка за стрийт фитнес 
беше открита в парк „Десети 
декември” в Плевен. На офици-
алната церемония присъства ле-
гендата на българската гимнас-
тика Йордан Йовчев.

„Не мога да пренебрегна 
усилията на Общината и на 
кмета да имаме едно такова съ-
оръжение, както и усилията им 
за развитието на стрийт фитне-
са. Тенденциите на Междуна-
родния олимпийски комитет са 
да се поощрява спортуването в 
отворена среда“, каза в привет-
ствието си Йовчев. Той потвър-
ди намерението си в спортния 
календар за следващата година 
да бъде предвидено състезание 
по стрийт фитнес в Плевен, тъй 
като градът ни вече разполага с 
модерно съоръжение.

Ще припомним, че профе-
сионалната площадка за стрийт 
фитнес в Плевен беше изградена 
по идея на гимнастика. На сесия 
през април тази година Общин-
ският съвет на Плевен каза „да” 
на схемата за разполагане на 

го време желаят в града да бъде 
изградена площадка за стрийт 
фитнес. Той посочва също, че 
подобен тип съоръжение ще 
даде възможност Плевен да бъде 
част от градовете, в които могат 
да се провеждат кръгове от на-

ционални и международни със-
тезания по този спорт. От своя 
страна Община Плевен оцени 
възможността и включи площад-
ката в общинската инвестицион-
на програма, която бе приета от 
Общинския съвет като част от 

Бюджет 2019 на Община Плевен. 
Откриването на спортното 

съоръжение беше съпроводено 
с демонстрация, в която участ-
ваха световната шампионка в 
лека категория по стрийт фит-
нес - 18-годишната Цвети Ста-

нева и 14-годишната Жасмина 
Бояджиева, която е вицешам-
пионка.  Включиха се и двама 
младежи от Плевен, запалени 
по стрийт фитнеса, както и ле-
гендата на спортната ни гимнас-
тика Йордан Йовчев.

Красимир Начев, зам.-предсе-
дателят на Българската агенция 
„Безопасност на движението по 
пътищата“ Анжелина Тотева, 
зам.-генералният директор на 
БЧК д-р Надежда Тодоровска и 
зам.-областният управител на 
Плевен Красимир Трифонов.

„Ежегодно пътни полицаи се 
събират на състезание, за да по-
кажат на какво са способни. Те 
трябва да са изключително до-
бре подготвени, защото екипите 
им са първите, които се отзова-
ват при произшествие на пътя 
и от техните действия могат да 
зависят животи”, каза в словото 
си министърът. 

Конкурсът „Пътен полицай 
на годината“ има вече 27-го-
дишна история. В него младши 
автоконтрольори се състезават в 
дисциплините теоретичен изпит 
по специализирана подготовка, 
стрелба с пистолет, оказване на 
първа долекарска помощ, май-
сторско управление на мотоцик-
лет и управление на автомобил. 

В тазгодишното издание участ-
ват 64 състезатели - 27 отбора 
мъже, по двама участника от 
всички областни дирекции, като 
плевенската дирекция имаше 
право да участва с два отбора. В 
проявата се включиха и 6 жени 
от 5 областни дирекции.

27-ото издание „Пътен по-
лицай на годината“ спечели 
Марин Кондов от ОДМВР- До-
брич. След него в индивидуал-
ната надпревара се подредиха 
Румен Евтимов от ОДМВР - 
Перник и Иван Иванов от ОДМ-
ВР - Ловеч. В отборното класи-
ране първи са служителите от 
ОДМВР - Добрич, след тях са 
представителите на ОДМВР - 
Шумен, а на трето място е отбо-
рът на ОДМВР - Перник.

От дамите най-добре се 
представи Деница Господинова 
от ОДМВР - Русе, а след нея се 
подредиха Победа Карарадева 
от ОДМВР - Сливен и Невена 
Копанкова - Бечева от ОДМВР 
- Русе. 

Градът ни вече разполага 
с професионална
площадка за фитнес

спортна площад-
ка за фитнес на 
открито на тери-
торията на парк 
“Десети декем-
ври”. Искането 
беше направено с 
писмо до местна-
та управа, в което 
Йордан Йовчев, в 
качеството си на 
председател на 
Спортния клуб 
по гимнастика и 
стрийт фитнес 
„Стрийт уорка-
ут България“, 
информира, че с 
него многократно 
са се свързвали 
младежи от Пле-
вен, които от дъл-

Плевен беше домакин на 27-ия Национален 
конкурс „Пътен полицай на годината”

Общо 64 участ-
ника от цялата 
страна мериха 
сили в 4 дисципли-
ни на тазгодиш-
ното издание на 
Националния кон-
курс „Пътен поли-
цай на годината”, 
което се проведе 
в Плевен. Над-
преварата откри 
министърът на въ-
трешните работи 
Младен Маринов. 
На нея присъства-
ха главният секре-
тар на МВР главен 
комисар Ивайло 
Иванов, директо-
рът на Главната 
дирекция „Нацио-
нална полиция“ 
главен комисар 
Христо Терзий-
ски, директорът на 
ОДМВР-Плевен 
старши комисар 
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В истински празник на му-
зиката се превърна Есенният 
джаз фест „Плевен 2019“.  Тре-
тото издание привлече  извест-
ни  български и чуждестранни 
изпълнители. В двора на Реги-
оналния исторически музей  се 
представиха  знакови музиканти 
и групи в българския джаз, му-
зициращи в различни направ-

Плевен отново се превърна
в джаз столица на България

ления - смуут, фюжън, ска, ню 
фънк и ню джаз, соул, аренби.  
През първата вечер  в програма-
та  се включиха  „Майк сакс енд 
екс кий,  „Лейди енд джентс” и  
„Кока макс джаз”. Във втората  - 
гостите от Сърбия - „Мейкид“ 
и Георги Корназов и Медиум 
Бенд от България. Част от му-
зикантите  гостуваха за първи 

път, имаше и плевенско 
присъствие, като млади-
те джаз певици Георгия 
Павлова и Кристина Ко-
корска.

В последната вечер 
на феста вниманието 
на публиката привлече 
изпълнението на по-
пулярния музикант от 

Северна Македония - Влатко 
Стефановски-китара  и добре 
познатия на плевенчани Теодо-
си Спасов-кавал. Неподража-
емата Йълдъз Ибрахимова се 
представи с известните джазме-
ни Живко Петров - пиано, Весе-
лин Веселинов-Еко - контрабас 
и Христо Йоцов - ударни ин-
струменти.

Многобройната публика в 

трите вечери доказа, че в нашия 
град има място за джаз музика. 
Това споделиха и самите изпъл-
нители, които останаха очарова-
ни от плевенските зрители и си 
пожелаха отново да свирят на 
плевенска сцена.

Тридневният Есенен джаз 
фест се организира и финансира 
от Община Плевен и беше част 
от Културния календар на града.

Второто издание на фести-
вала „От бай Дико до... Тико, 
тико“  събра едни от най-до-
брите духови оркестри в стра-
ната. Тази година  в  програмата 
бяха  включени 11 формации, 
сред които и народен духов ор-
кестър от Украйна. Всяка вечер 
музикалното събитие в Плевен 
започваше  с дефиле на учас-
тниците,  водени от мажоретни 
състави. Брас Бенд фестът  бе 
открит от временно изпълнява-
щия длъжността кмет Милен 
Яков,  който  пожела успех на 
всички.

Първи се изявиха Представи-
телен духов оркестър „Стефан 
Стефанов“ и Мажоретен състав 
„Нани Денс“ от НЧ „Светлина 
-1975“  -  гара Елин Пелин с ди-
ригент Вилимир Кирилов. След 
тях в програмата  участваха още 
Духов оркестър  от Ботевград 
с диригент Иванка Савова, Ор-

кестър   „Севлиево“ с диригент 
Пламен Драшков и Представи-
телен духов оркестър при Ака-
демия на МВР с диригент полко-
вник Александър Иванов. Всеки 
от съставите имаше възможност 
да се представи в рамките на 30 

минути.
Публиката аплодира изпъл-

ненията на музикантите, а ня-
кои дори се включиха в танците, 
като извиха кръшни хора.

Втората вечер започна с кон-
церт на Народен духов оркестър 
„Кубей“  от Украйна с диригент  
Николай Куемжи. Специално за 
това музикално събитие  в Пле-
вен пристигна кметът на село-
то Петър Късса. Гостите напра-
виха подарък на плевенчани, 
като изпълниха хоро от  Дико 
Илиев. След  концерта Петър 
Късса поздрави  публиката  на 
български и пожела на всич-
ки здраве и успехи. „Гордейте 
се, че сте българи, така както 
ние - бесарабските българи се 
гордеем с това“, каза младият 
кмет на Кубей. Той сподели, че 
има интерес да види как се пра-
ви такъв фестивал, за да орга-
низират  и в неговото село.  

След украинските гости в 

Фестивалът на духовите оркестри - с международно участие

концертната програма се изяви 
Градски духов оркестър - Видин  
с диригент Диляна Цанкова и 
Биг бенд - Русе, който е един от 
оркестрите, които са участвали 
в първото издание на фестива-
ла. Последни в програмата бяха 
включени  най-малките учас-
тници  от Джуниър Бенд-Вели-
ко Търново с диригент Йордан 
Цветанов. Децата от Средно 
училище „Емилян Станев“ с 
пълна сериозност приемат всяка 
изява на бенда. Те за първи път 
свиреха в Плевен, но атрактив-
ното им представяне направи 
силно впечатление на публика-
та, която аплодира всяко тяхно 
изпълнение.

В последната вечер от фес-
тивала се изяви  формация „Ми-
зия“ - Плевен, Представителен 
духов оркестър с мажоретки - 
Ловеч с диригент Тотко Рогаш-
ки. Музикалното събитие бе за-

крито  от домакините,  Биг Бенд 
- Плевен под диригентската пал-
ка на  Пламен Марков. 

Сред гостите на фестивала 
беше председателят на Съюза 
на българските музикални  и 
танцови дейци  Станислав По-
чекански, който заяви, че има 
честа и удоволствието да при-
съства на такова музикално съ-
битие в Плевен. По негови думи 
фестивалът „От бай Дико до… 
Тико, тико“ е едно прекрасно 
име, което е подплатено с из-
ключителен заряд  и новаторски 
идеи в представянето на духова-
та музика и произведенията за 
духов оркестър. 

Брас Бенд Фест „От бай Дико 
до...Тико, тико” е създаден в па-
мет на Дико Илиев и се провеж-
да през година. Музикалното съ-
битие се организира от Община 
Плевен и е включено в Култур-
ния календар.


