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ПРОДАВА ВИЛА В ПАРК „КАЙЛЪКА”, гр. ПЛЕВЕН

ОÁÙÈÍÀ  ПËÅÂÅÍ

МАСИВНА
ДВУЕТАЖНА
СГРАДА с
идентификатор: 
56722.618.57.1, със 
ЗП 125 кв.м, разпо-
ложена на брега
на Големия язовир,
при първоначална 
цена 136 000 лв.

ПРОДАВА ВИЛА В ПАРК „КАЙЛЪКА”, гр. ПЛЕВЕН

ОÁÙÈÍÀ  ПËÅÂÅÍ

МАСИВНА
ТРИЕТАЖНА
СГРАДА с
идентификатор: 
56722.618.1.15, със 
ЗП 341 кв.м, с РЗП 
949 кв.м, разполо-
жена на около 500 
м южно от Тотлебе-
нов вал, при
първоначална цена 
341 000 лв. 

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

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

Започна основен ремонт на 
улиците, включени в Инвести-
ционната програмата на общи-
ната за 2016 година, със сред-
ствата от преходния остатък 
от целеви трансфери за капи-
талови разходи в размер на 2 
милиона лева. В края на ми-
налата година Община Плевен 
обяви процедурата ”Основен 
ремонт и изграждане на улич-
ната мрежа на територията на 
град Плевен”, в която участва-
ха пет фирми. Изборът на „Ин-
фрастроежи” ООД - Севлиево 

за изпълнител обаче беше об-
жалван в КЗК, откъдето се про-
изнесоха в полза на Община 
Плевен. Въпреки това, същата 
жалба беше внесена във ВАС, а 
впоследствие - оттеглена. След 
влизането в сила на решение-
то на ВАС в полза на местната 
администрация, в края на м. 
юли, беше подписан договорът 
с фирмата-изпълнител. 

Той включва основен ремонт 
на  улиците „Кара Колю” - от 
ОК89 до ОК85А; „Успех” - от 
ОК131А до ОК131; „Зограф-

Рехабилитация на улици за
2 милиона започна в Плевен

Председателят на Общински съвет - Плевен

ска” - от ОК175Б до ОК174А; 
„Св. Климент Охридски” - от 
ул. „Москва” до бул. „Европа”; 
„Петко Каравелов” - от ул. „Др. 
Цанков” до бул. „Хр. Ботев”; 
„Странджа” - от ул. „Х. Дими-
тър” до ул. „Гургулят”; „Драва” 
- от ул. „Добрич” до ул. „Вихър”; 
„Цар Борис III” - от бул. „Д. По-
пов” до ул. „Асен Халачев”; до 
ОДЗ 5 „Гергана” и бл. 40, 41, 
42 и 34 в жк „Сторгозия”; „Ре-
публиканска” - от ул. „Москва” 
до ул. „Св. Климент  Охридски” 
и  бул. „Русе” - от ул. „Неофит 
Рилски” до бул. „Хр. Ботев”. Те 
ще се ремонтират поетапно и по 
време на дейностите ще бъде 
въвеждана временна организа-
ция на движението. 

През месец юли започна 
подмяната на водопроводите на 
шест от улиците, включени в 
Инвестиционната програма на 
Община Плевен за основен ре-
монт с целевата държавна суб-
сидия.

Продължение на стр. 2     

ÑÚОÁÙÅÍÈÅ

ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на отчета на Бюджет 2015 г. на Община Плевен,

което ще се проведе на 31 август 2016 г. от 17 часа
в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова”,

ул.”Д. Константинов”№2, гр. Плевен.
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Община Плевен стартира из-
пълнението на одобрената с Ре-
шение РД-02-36-336/14.04.2016 
г. на Управляващия орган на 
ОП „Региони в растеж” 2014-
2020, Инвестиционна програма 
на Община Плевен. Съгласно 
сключеното споразумение с Про-
грамата, стойността й е в размер 
на 49 347 190,84 лева, от които 
безвъзмездна финансова помощ 
в размер на  47 462 582,32 лева. 
Съгласно указанията на ОП „Ре-
гиони в растеж“ 2014-2020 за 
нейното изпълнение, Община 
Плевен депозира на 29 юли три 
проектни предложения, чиито 
бюджет е 87,04% от одобрената 
Инвестиционна програма.

По инвестиционен прио-
ритет „Градска среда” е депо-
зирано проектно предложение  
„Осигуряване на устойчива град-
ска среда на Плевен“, което е  на 
стойност 13 844 761,73 лева - 100 
% БФП, със срок на изпълнение 
30 месеца. Целите на предложе-
нието са постигане на устойчива 
и екологична градска среда с по-
добрени качества на живот, нова 
социална среда и възможности за 
икономическо развитие, чрез ин-
тегрирано въздействие и синер-
гичен ефект върху територията и 
населението на Плевен. Целите 
са свързани с развитие на физи-
ческата и жизнена среда в града 
чрез повишаване на нейното ес-
тетическо и екологично качест-
во, осигуряване на достъпност за 
лицата в неравностойно положе-
ние, устойчивост и безопасност.

Проектът цели намаляване 
на вредното въздействие върху 
околната среда и климатичните 
промени и утвърждаване на пъл-
ноценен и здравословен начин 
на живот чрез среда, осигурява-
ща всички условия за отдих, игра 
и спорт. С него ще се подобри 
състоянието на общинската път-
на инфраструктура.

В обхвата на проектното 
предложение е планиран осно-
вен ремонт на 30 обекта, а имен-
но: реконструкция на Градската 
градина, включващо полагане на 
нови настилки; реконструкция и 
изграждане на детски площад-
ки; площадка за фитнес и др., 
реконструкция на тревните пло-
щи; нова растителност; изграж-
дане на поливна система; пар-
ково оборудване; нови стълбове 
и монтаж на ново парково LED 
осветление и др.; рехабилитация 
на Водната каскада чрез осигуря-
ване на нова визия на обекта - с 
непрекъснат режим на действие; 
намаляване на водните загуби; 
система за централно отводня-
ване и източване, почистване на 
повърхности; подмяна на обли-
цовки и настилки, нови елемен-
ти на градския дизайн, освети-
телна и озвучителна инсталации 
и др.; реконструкцията на пл. 
„Стефан Стамболов” - включва-
ща полагане на нови настилки, 
реконструкция и изграждане на 
зелени площи, нови стълбове с 
ново парково LED осветление 
и др.; реконструкция на 4 пеше-
ходни и 1 пътнически мостове 
на р. Тученица в  Плевен, под-
мяна на съществуващата настил-
ка и парапети, а за пътния мост 
- преасфалтиране и подмяна на 
прилежащите към съоръжението 
бордюри и тротоари и др.; из-
граждане на 4 детски площадки 

и реконструкция на 1 съществу-
ваща, вкл. подмяна на районното 
осветление и изграждане на ви-
деонаблюдение: 

- детска площадка - жк „Мара 
Денчева” - ул. „Мануш Войво-
да”- ул. „Ведрина”; детска пло-
щадка - жк „Дружба”, бл.119, 
детска площадка - жк „Дружба”, 
бл. 319б, детска площадка - ул. 
„Мария Кюри” - ул. „Цар Саму-
ил”- ул. „Кала Тепе”, детска и 
спортна площадка - бул. „Георги 
Кочев”- ул. „Гренадерска”- ул. 
„Неофит Рилски”.

Извършване на основен ре-
монт на 15 линейни обекти:

1. Улица № 1;  2. Улица № 2;  
3. Улица № 3;  4. Улица „Ангел 
войвода”;  5. Улица „Гургулят”; 
6. Улица „Индже войвода”; 7. 
Улица „Коста Хаджипакев”;  8. 
Улица „Мур”;  9. Улица „Стра-
хил войвода”;  10. Улица „Цар 
Борис ІІІ”;  11. Улица „Цар Симе-
он”. 12. Улица „Ангел Кънчев”;  
13. Улица „Георги Бенковски”; 
14. Улица „Люлин”; 15. Улица 
„Москва”;  16. Бул. „Георги Ко-
чев”;  17. Пътен надлез на бул. 
„Георги Кочев”. Ремонтните дей-
ности на обектите са свързани с: 
полагане на асфалтобетон, пътни 
бордюри, градински бордюри, 
тротоарни плочи, хоризонтална 
маркировка и вертикална сиг-
нализация, направа на улични 
оттоци, доставка и/или ремонт 
на стоманено-тръбни стълбове, 
доставка и монтаж на осветител-
ни тела и др.

По инвестиционен приори-
тет „Образователна среда” е  
депозирано проектно предложе-
ние  „Подобряване на условията 
за предоставяне на модерни об-

разователни услуги в областта на 
образованието“  на стойност 10 
223 215,88 лева - 100 % БФП, със 
срок на изпълнение 30 месеца.

Проектът цели да осигури 
предоставяне на модерни обра-
зователни услуги чрез насочени 
интервенции за рехабилитация и 
обновяване на общинската обра-
зователна инфраструктура, като 
фактор за устойчиво развитие на 
града и региона. Това ще допри-
несе и за по-доброто качество на 
живот и социална интеграция. 
По отношение на образователни-
те обекти, включени в проектно-
то предложение, изпълнението 
ще допринесе за предоставяне на 
модерни образователни услуги, 
осигуряване на образователни 
услуги в условия, съответства-
щи на критериите за устойчиво 
развитие, на по-високо ниво на 
енергийната ефективност и на-
маляване на разходите за енер-
гия, за подобряване на експло-
атационните характеристики за 
удължаване на жизнения цикъл 
на сградите на образователните 
обекти, за осигуряване на под-
ходящи и безопасни условия за 
обучение, игра, спорт и отдих, 
както в сградите, така и в приле-
жащите им дворни пространства 
и за осигуряване на достъпна ар-
хитектурна среда и за подкрепа 
на социална интеграция; нама-
ляване дела на отпадналите от 
училище.

В обхвата на проектното 
предложение е планирано да 
бъдат въведени мерки за енер-
гийна ефективност, извършен 
ремонт и реконструкция на 
сградите и на прилежащите им 
дворни пространства в девет 

обекта на образователната ин-
фраструктура, а именно: извър-
шени различни видове СМР в 
осем обекта на образователна-
та инфраструктура (сгради и 
околни пространства), в т.ч. из-
пълнение на топлоизолации по 
фасадите, минерални и фасадни 
мазилки, подмяна на неподме-
нени дограми, шпакловки, ци-
ментови замазки, хидроизола-
ции, фаянсови и др. Облицовки, 
теракотни настилки, гранито-
грес, боядисване стени и тавани, 
окачени тавани, изграждане на 
пожароизвестителни системи, 
силови, осветителни, мълниеза-
щитни, отоплителни, вентила-
ционни инсталации, подмяна 
на осветителни тела и ел. табла, 
водопроводни инсталации и ка-
нализации, благоустрояване на 
прилежащите терени - дворни 
пространства, вкл. реконструк-
ция на съществуващи настил-
ки, на тревни площи, подходя-
що залесяване; изпълнение на 
различен брой детски/спортни 
площадки с ударопоглъщащи 
настилки; доставка и монтаж на 
различни детски съоръжения, 
беседки, пейки и др.; ремонт и 
пребоядисване на огради; нови 
парапети по терасите и рампите. 
Обект на проекта са НУ „Хрис-
то Ботев”; ЦДГ 12 „Ралица”; 
ЦДГ 2 „Юнско въстание”;  ЦДГ 
8 „Щурче”;  Детска ясла „Герга-
на”;  ЦДГ 20 „Калина”; СДГ 11 
„Теменуга”; ОДЗ 18 „Дружба”; 
ОУ „Климент Охридски”.

По инвестиционен прио-
ритет „Интегриран градски 
транспорт” е  депозирано про-
ектно предложение „Развитие на 
интегриран градски транспорт“ 

(4 компонента) - на стойност 17 
243 738,07 лева - 100% БФП, 
със срок на изпълнение 48 месе-
ца. Основната цел на проекта е 
постигане на устойчив градски 
транспорт в град Плевен, чрез 
намаляване на вредните емисии, 
шума и подобряване качеството 
на транспортните услуги, по-
средством въздействие върху 
подвижния състав, управление-
то на трафика и въвеждане на 
интелигентни транспортни сис-
теми. Проектът има следните 
специфични цели: Опазване на 
околната среда чрез подобряване 
характеристиките на превозните 
средства, обслужващи обществе-
ния транспорт - замяна на оста-
релите и амортизирани превозни 
средства с нови, отговарящи на 
нормативните стандарти за вред-
ни емисии;  Подобряване ско-
ростта и качеството на обслуж-
ване на обществения градски 
транспорт като по този начин се 
насърчи повече хора да предпо-
четат услугите му пред превоза 
с личен автомобил; Подобряване 
пропускливостта на кръстови-
щата и осигуряване на предим-
ство на превозните средства на 
градския транспорт чрез авто-
матизирано „умно” управление 
на светофарите; Подобряване на 
достъпността - осигуряване на 
нископодови превозни средства, 
осигуряване на достъпност за 
хора с увреждания, улесняващи 
достъпа до превозните средства 
и обектите на интервенция. Как-
то и повишена привлекателност 
на обществения транспорт чрез 
повишено качество на услуга-
та; подобрение на околната сре-
да чрез намаляване на вредните 
емисии; намаляване на шума в 
градските райони; ефективно и 
адекватно управление на трафи-
ка; подобрение на пътната без-
опасност; намаляване броя на 
ПТП.

В рамките на проекта ще бъ-
дат доставени 14 нови тролей-
буси; специализирани сервизни 
машини; ще бъде доставена и 
внедрена електронна система за 
таксуване в масовия градски об-
ществен транспорт и система за 
видеонаблюдение на ключови 
кръстовища в Плевен.

Предвидените мерки в го-
репосочените проектни пред-
ложения постигат интегрирано 
въздействие и синергичен ефект 
върху територията и населението 
на Плевен, както чрез простран-
ственото си разположение, така 
и чрез мерките и дейностите, 
предвидени по другите проекти, 
част от изпълнението на Инвес-
тиционната програма на Община 
Плевен.

Индикативна дата на старти-
ране на изпълнението проектните 
предложения - ноември 2016 г.

Рехабилитация на улици за 2 милиона започна в Плевен
Продължава от стр. 1
Те ще бъдат сменени от „ВиК”, пре-

ди цялостната рехабилитация на пътните 
платна. От 25 юли бе затворена  ул. „Петко 
Каравелов” от ул.„Драган Цанков” до бул. 
„Христо Ботев”. Предвидено е смяната да 
продължи до 7 август. От 7 до 25 август нов 
водопровод ще се полага на бул. „Русе” от 
ул. „Неофит Рилски” до бул. „Христо Бо-

тев”. От 25 август до 15 септември ще има 
временна организация на движението на 
ул. „Цар Борис III” от бул. „Данаил По-
пов” до ул. „Асен Халачев”. Следват ул. 
„Св. Климент Охридски” от ул. „Москва” 
до бул. „Европа” - от 15 до 30 септември, 
ул. „Странджа” от ул. „Хаджи Димитър” 
до ул. „Гургулят” - от 30 септември до 10 
октомври, и ул. „Зографска” - от 10 до 25 

октомври т. г.
Основно се ремонтира вече улицата до 

ОДЗ „Гергана” в жк „Сторгозия”, която е 
част от предвидените за рехабилитация 11 
улици, финансирана с държавния трансфер. 
Дейностите тук възлизат на 75 000 лв. 

Основният ремонт на улиците по дого-
вора с „Инфрастроежи” ООД  трябва да 
приключи в края на годината. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 259/13.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Споразумение за общинско сътрудничество във 

връзка с кандидатстване на Община Плевен с партньорски проект 
„Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен” по Опе-
ративна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка чл.21, ал.1, т.23 и чл.61 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с партньорски 
проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен” по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., заедно с 
„Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна про-
грама „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

2. Одобрява предложения проект на Споразумение за общинско 
сътрудничество по изпълнение на партньорски проект „Развитие на 
интегриран градски транспорт на Плевен”.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен и на управителя на „Тро-
лейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен, да подпишат Споразумение 
за общинско сътрудничество по т.2.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен и на управителя на „Тролей-
бусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен, да извършат всички необходими 
правни и фактически действия във връзка с изпълнението на т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка чл.21, ал.1, т.23 и чл.61 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0444/11.07.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 13.07.2016 г., 
Протокол № 13, точка 1 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 № 260/13.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с партньорски 

проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен” 
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, 12 и 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Гарантира, че е осигурена устойчивостта на предложения про-
ект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен” и, че 
видът и предназначението на закупените /изградените/ по проекта 
инфраструктура, машини, съоръжения, транспортни средства и не-
материални активи няма да бъде променяно за период не по-малък 
от 5 /пет/ години след крайното плащане към Община Плевен.

2. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс в размер на 
464 407,80 лв. от „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен чрез 
собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от фи-
нансова институция за покриване на недопустими за финансиране 
разходи от ОПРР, но необходими за изпълнение на проекта.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необ-
ходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението 
на т.1.

4. Възлага на Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. 
Плевен да извърши всички необходими правни и фактически дейст-
вия във връзка с изпълнението на т.2.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8, 12 и 23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0445/11.07.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 13.07.2016 г., 
Протокол № 13, точка 2 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 № 261/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решения от 

№1492/25.06.2015 г. до №1628/15.10.2015 г. на Общински съвет- 
Плевен, мандат 2011-2015 г.

На основание чл.24, т.5 и чл.76 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. 
и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения на Общински 
съвет - Плевен: от №1492/25.06.2015 г. до №1628/15.10.2015 г.

2. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част от настоящо-
то решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.24, т.5 
и чл.76 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандат 2015-2019 г. и чл.21, ал.1, т.24 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация 
по предложение от Постоянна комисия по „ЗПУКИКИР”, с вх.№ 
ОбС-0370/30.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 262/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне, предоставяне, 

поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в ре-
жим на етажна собственост

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от 
Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс, чл.4, ал.4 от Закона за управление на 
етажната собственост и чл.7, ал.1 от Наредба №6 от 18.09.2009 г. на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Наредба №24 за определяне, предоставяне, поддържане 
и ползване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна 
собственост, съгласно приложение №1.

2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местния 
печат.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.8 от Закона за нормативните акто-
ве, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, 
чл.4, ал.4 от Закона за управление на етажната собственост и чл.7, 
ал.1 от Наредба №6 от 18.09.2009 г. на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0423/22.06.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., 

Протокол № 14, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Н А Р Е Д Б А 
№ 24

за определяне, предоставяне, поддържане и използване на при-
лежащата площ към сгради в режим на етажна собственост

в квартали с комплексно застрояване
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за обо-
собяване на прилежаща площ към съществуващи сгради в режим на 
етажна собственост в квартали с комплексно застрояване и в случаите, 
когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи 
в отделен урегулиран поземлен имот по реда на Закона за устройство 
на територията. 

(2) При определяне на прилежащите площи към съществуващи 
сгради, се ползва практическия начин по Приложение № 1 на На-
редба № 7 на МРРБ от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за ус-
тройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(3) Прилежащата площ се определя със заповед на Кмета на Об-
щина Плевен по искане на заинтересуваните лица или по негова 
инициатива.

Чл. 2. (1) Определянето на прилежащата площ на сградата по ини-
циатива на заинтересуваните лица, се извършва въз основа на заявле-
ние, което се внася в Общинска администрация - Плевен от председа-
теля на управителния съвет или управител на етажната собственост.

(2) Към заявлението по ал. 1, се прилагат следните документи:
1. копие от протокол на общото събрание, удостоверяващ при-

съствали и гласували собственици (обитатели), заверено от управи-
телния съвет (управителя).

2. копие от решението, прието от общото събрание, в което тряб-
ва да е посочено какво ще бъде предназначението на прилежащата 
площ.

3. информация за брой етажи, брой секции (входове) и апартаменти.
Чл. 3. (1) Приоритетите при определяне предназначението на при-

лежащата площ се подреждат по следния ред:
1. благоустрояване, озеленяване, почистване;
2. за паркиране на автомобили на собственици на обекти в сгра-

дата, върху определени за това площи, извън тези за озеленяване;
3. оформяне места за почивка, игра на деца, подходящо озеленя-

ване.
(2) Дейностите по ал. 1, могат да се извършват, след издаване на 

съответните изискващи се съгласно ЗУТ строителни книжа от Об-
щина Плевен.

Чл. 4. В случаите, когато жилищната сграда е с повече от един 
вход, и всеки отделен вход има избран управителен съвет и упра-
вител на етажната собственост, прилежаща площ към сградата се 
определя след подадени заявления за това от всички входове.

Чл. 5. (1) Кметът на Община Плевен или оправомощено от него 
лице проверява получената информация по чл. 2 и в 14-дневен срок 
от датата на внасяне на заявлението в общинската администрация, 
издава заповед, придружена от скица/копие (извадка) от кадастра-
лен план/кадастрална карта, с която се определят, с която се опре-
делят границите и предназначението на прилежащата площ към 
сградата.

(2) В Заповедта по ал. 1, се определят условията за поддържане и 
използване на предоставената прилежаща площ.

(3) В случай че Кметът на Общината или оправомощеното от него 
лице установи, че информацията, подадена в заявлението е недоста-
тъчна и не отговаря на изискванията, указва на управителния съвет 
(управителя) на съответната етажната собственост да отстрани в 
7-дневен срок непълнотите или неточностите. 

(4) След изпълнение на указанията по ал.3 Кметът на Общината 
или упълномощено от него лице издава заповед, придружена със 
скица, в 14-дневен срок от датата на отстраняване на непълнотите 
или неточностите.

Чл. 6. (1) При изпълнение на програми за преструктуриране на 
жилищни комплекси или нови проекти за благоустрояване, Кметът 
на Община Плевен може да инициира процедура за определяне на 
прилежаща площ на сграда или група от сгради в етажна собстве-
ност. За процедурата, се уведомяват писмено председателите на 
управителните съвети или управителите на съответните етажни 
собствености. В тези случаи председателите на управителните съ-
вети или управителите на съответните етажни собствености пред-
ставят в Общинската администрация, в 14 дневен срок от датата на 
получаване на уведомлението, информация за броя на секциите /
входовете/ и броя на етажите в сградата. 

(2) Кметът на Община Плевен или оправомощено от него лице, 
проверява получената от него информация и издава заповед, при-
дружена от скица, с която се определят границите и предназначе-
нието на прилежаща площ към сградите.

(3) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 в указания срок, 
Кметът на Община Плевен или оправомощено от него лице, слу-
жебно установява броя на секциите и броя на етажите на сградата.

Чл. 7. Заповедите по чл. 5, ал. 1 и ал.4 и чл. 6, ал. 2 се съобщават 
на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуал-
ния кодекс.

Чл. 8. Заповедите на Кмета на Община Плевен по настоящата на-
редба, подлежат на обжалване пред Административен съд - Плевен.

 
Глава втора

КОНТРОЛ И САНКЦИИ
 Чл. 9. (1) Контрол по прилагане на настоящата наредба, заповеди-

те и приложените към тях скици за прилежаща площ и нейното сто-
панисване от етажните собственици, се упражнява от определени от 
Кмета на Общината длъжностни лица.

(2) При констатиране на нарушения или неспазване на заповедите 
по чл. 5, ал. 1 и ал.4 и чл. 6, ал. 2 от настоящата наредба, се съставят 
констативни протоколи от длъжностните лица, определени със за-
повед на Кмета на Община Плевен, както и актове за установяване 
на административни нарушения по Закона за административните 
нарушения и наказания /ЗАНН/.

(3) Въз основа на съставените актове по ЗАНН, се издават наказа-
телни постановления от Кмета на Община Плевен, или от оправо-
мощени от него длъжностни лица.

Чл. 10. (1) Собственик или обитател в сграда с режим на етажна 
собственост, който наруши правилата за поддържане и използване 
на прилежащата площ, установени с тази наредба, се наказва с глоба 
от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция 
от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.

(2) При повторно нарушение наказанието е глоба от 100 до 300 
лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 300 до 
600 лв., когато е юридическо лице.    

 
Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази Наредба „заинтересувани лица” са соб-
ствениците на самостоятелни обекти в съществуващи сгради в ре-
жим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване 
или в обособени урегулирани поземлени имоти за жилищно застро-
яване, с повече от една сграда.

§ 2. По смисъла на тази Наредба „повторно” е нарушението, из-
вършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното 
постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за съ-

щото по вид нарушение.
 

Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 

4, ал. 4 от Закона за управление на етажната собственост и чл. 7, ал. 
1 от Наредба № 6 от 18.09.2009 г. на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. 

§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение 262/28.07.2016 г. по 
Протокол № 14 на Общински съвет - Плевен и влиза в сила 7 дни 
след публикуването й в местния печат.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 263/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за за-

писване, отписване и преместване на деца в общинските детски 
градини на територията на Община Плевен

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.22, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.59, ал.1 
от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.26 и 
при спазване на изискванията на чл.28 от Закона за нормативните 
актове и чл.75,76,77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в общинските детски градини на територията 
на Община Плевен.

2. Наредбата влиза в сила от 01.08.2016 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, 

т.23, чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за предучилищ-
ното и училищното образование, чл.26 и при спазване на изисква-
нията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75,76,77 и 79 
от Административно-процесуалния кодекс по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0447/12.07.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 3 от дневния ред, и е подпечата-
но с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,
ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Раздел I. Общи положения
Чл.1. С тази Наредба се определя редът и условията за прием на 

деца, отписване и преместване на деца в общинските детски гради-
ни (ДГ) на територията на Община Плевен.

Чл.2. Настоящата Наредба обхваща процесите по регистриране, 
кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на 
деца от детски градини на територията на Община Плевен.

Чл.3. Детските градини са институции в системата на предучи-
лищното и училищното образоване, в която се отглеждат, възпита-
ват, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъп-
ването им в първи клас. 

(1) В детските градини може да се откриват яслени групи за от-
глеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. 

(2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или 
при липса на яслена група в съответното населено място, както и 
при наличие на свободни места в детските градини, може да постъ-
пят и деца, навършили две години към началото на учебната година 
на постъпването. 

(3) Предучилищното образоване е задължително от учебната го-
дина, която е с началото в годината на навършване на 5 годишна 
възраст на детето.

Чл.4. Предучилищното образование се организира във възрастови 
групи, както следва:

(1) първа възрастова група - 3 - 4 -годишни, а в случаите на чл.3, 
ал. (2) - 2 - 4 години;

(2) втора възрастова група - 4 - 5-годишни;
(3) трета подготвителна възрастова група - 5 - 6-годишни;
(4) четвърта подготвителна възрастова група- 6 - 7-годишни.
Чл.5. Децата, които са на възраст по-голяма или равна на 10 месе-

ца и по-малка от 3 години през текущата календарна година, участ-
ват в класиране за яслена група в детската градина.

Чл.6. Децата, които навършват 3 години през текущата календарна 
година, участват в класиране за първа възрастова група.

Чл.7. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодиш-
но, при наличие на свободни места.

Чл.8. Свободните места за всяка възрастова група се обявяват от 
директора и информацията се поставя на информационните табла за 
родителите в детските градини. Същата информация се публикува и 
на страница на Община Плевен www.pleven.bg

Раздел II. Процедури
Чл.9. Постъпването на децата в новосформиращите се яслени и 

първи групи в общинските детски градини се осъществява по же-
лание на родителите. 

Чл.10. Родителите (настойниците) подават писмено заявление за пос-
тъпване в яслени и първи групи от 01.01 до 22.04 на текущата година, 
за което се издава входящ номер и представят следните документи:

1. Заявление по образец, в което задължително се вписват трите име-
на на детето, ЕГН, постоянен адрес, телефон за връзка или е-маil;

2. Копие от акта за раждане на детето и личната карта на родителя 
за сверяване на постоянния адрес;

3. Документ от работодател, че работи по трудово или служебно 
правоотношение - служебна бележка от работодателя или осигури-
теля, която съдържа изх.№, мокър печат с подпис, ЕИК на работода-
теля, с приложени копия от трудова и служебна книжка /лицата имат 
право да заличат трудовите си възнаграждения/ 

4. За родител редовен студент - служебна бележка от ВУЗ на тери-
торията на Община Плевен.

Чл.11.Родителите/настойниците на деца, подлежащи на задължи-
телна предучилищна подготовка на 5 и 6 г. подават в срок до 30.08. 
само заявление по образец, копие на акта за раждане на детето и 
оригинал за сверяване. 

Чл.12. Към заявлението за прием се прилагат и следните доку-
менти, доказващи ползване на предимство при извършване на кла-
сирането.

1. Документ за заболявания на детето съгласно Наредба за меди-
цинска експертиза на работоспособността до 16 г. Удостоверява се с 
документ от ТЕЛК при над 50% трайна намалена работоспособност. 
При деца с експертно решение от ТЕЛК, в което е посочено изрич-
но „с чужда помощ”, престоят на придружителя се регламентира 
с Правилника за вътрешния трудов ред на всяко детско заведение. 

2. Документ, удостоверяващ наличие на други деца в семейството 
с тежки заболявания и с над 70 % трайна намалена работоспособ-
ност ТЕЛК/НЕЛК/, които не са настанени в други социални инсти-
туции. 

3. Решение на ТЕЛК за степен на увреждане над 70% на един от 
родителите на детето. 

4. Акт или актове за раждане на трето или следващо дете на мно-
годетни семейства и деца-близнаци;

5. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето e сирак 

или полусирак;
6. Съдебно решение за отнети родителски права;
7. Документ, удостотверяващ че друго дете от семейството посе-

щава в момента същото детско заведение (до трета група включи-
телно); 

8. Документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно 
Закона за закрила на детето, че е налице предимство по: чл. 4 ал.1, 
т.2 - „настаняване в семейство на роднини или близки”, т.4 - „наста-
няване в приемно семейство”, т.7 - „ полицейска закрила”, „Център 
за настаняване от семеен тип” /с документ от съответната инсти-
туция/ ;

Чл.13. Посочените предимства се ползват от децата само при 
представяне на пълен комплект от задължителни и допълнителни 
документи на единия от родителите. 

Чл.14. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо кла-
сиране се извършва на 29.04. на видно място в съответното детско 
заведение.

Чл.15. Родителите на приетите деца писмено декларират желание-
то си, детето им да бъде записано в срок до 13.05 на място в съответ-
ното детско заведение, където са приети.

Чл.16. Директорите обявяват свободните места след първото кла-
сиране на 14.05 и в срок до 23.05 родителите на децата, които не са 
приети подават заявления за класиране в детските градини, в които 
има свободни места.

Чл.17. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ кла-
сиране се извършва на 30.05, като записването на приетите деца 
става до 10.06.

Чл.18. Допуска се кандидатстване по електронен път на имейл на 
съответната детска градина, при спазване изискванията на чл.10, 
чл.11 и чл.12,”
      

Раздел III. Класиране
Чл.19. Класирането при приема на деца в детските заведения се 

осъществява на база на точкова система според събраните от всяко 
дете точки в низходящ ред. Общият брой точки е сбор от точките по 
основни и допълнителни критерии.

Чл.20. (1) Основни критерии.
1. Постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пле-

вен на родителите/настойниците
- за постоянен адрес - 3 т.
- за настоящ адрес - 2 т.
2. Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на 

Община Плевен - по 2 т. за родител
3. Детето посещава детска ясла на територията на общината най-мал-

ко 6 месеца преди записването - 1 т.
(2) Допълнителни критерии.
1. Дете сирак - 6 т.
2. Дете полусирак - 3т.
3. Дете с трайни увреждания над 50% - 5 т.
4. Трето и следващо дете в многодетно семейство - 1 т.
5. Близнаци - 2 т.
6. Друго дете на същите родители, което посещава същото детско 

заведение към 01.09. - 2 т.
7. Дете настанено в приемно семейство, семейство на роднини 

или близки, с мярка „полицейска закрила” или дете от Център за 
настаняване от семеен тип - 3 т.

8. Дете, на което поне един член на семейството е със степен на 
увреждане над 70% по Решение на ТЕЛК - 3 т.

9. Дете на неизвестен родител или родител с отнети родителски 
права - 3 т.

Раздел IV. Записване
Чл.21. Записването на детето се извършва от директора на дет-

ската градина или от упълномощено от него лице, след проверка 
на подадените от родителя задължителни документи и документи-
те, удостоверяващи предимство, по съответните критерии и след 
извършено класиране.

Чл.22. Записаните деца в яслена и първа възрастова група постъп-
ват в детската градина в началото на учебната година - 15 септем-
ври.

Чл.23. При записването родителят/настойникът се запознава сре-
щу подпис с Правилника за дейността на съответното детско заве-
дение.

Чл.24. Родителите/настойниците се запознават със списъка на ме-
дицинските изследвания и документи, които трябва да представят 
при постъпване на детето в детската градина.

Чл.25. При записване на дете, което е посещавало друго детско 
заведение на територията на общината, родителите задължително 
представят служебна бележка, че нямат финансови задължения към 
друга детска градина.

Раздел V. Преместване
Чл.26. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може 

да се осъществи при наличие на свободно място, при спазване реда 
на класиране и записване от настоящата Наредба.

Чл.27. Директорите на детските градини могат да извършват пре-
местване на деца между две детски заведения при подадени писме-
ни заявления от двамата родители (настойници) на всяко дете. 

Раздел VІ. Отписване
Чл.28. Децата се отписват от детската градина по изразено писме-

но желание на родителите/настойниците.
Чл.29. При отписване на детето, на родителя се издава служебна 

бележка, удостоверяваща липса на финансови задължения към по-
сещаваното детско заведение.

Раздел VІІ. Контрол
Чл.30. Контролът по спазване на реда за приемане на децата в 

общинските детски градини, определен в настоящата наредба, се 
осъществява от Община Плевен - отдел „Образование” .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба за условията и редът за записване, отпис-
ване и преместване на деца в общинските детски градини на терито-
рията на Община Плевен е разработена на основание чл.59, ал.1 от 
Закона на предучилищното и училищното образование, във връзка с 
чл.7, ал.1 от Наредба №5, чл.26 и при спазване на чл.28 от Закона за 
нормативните актове.

§2. Учебната година в предучилищното образование съгл. чл.63, 
ал.2 от Закона на предучилищното и училищното образование за-
почва на 15 септември е с продължителност 12 месеца. В случай че 
15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен 
ден. Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното 
време е в периода от 15 септември до 31 май на следващата кален-
дарна година, а неучебното време от 1 юни до 14 септември. Посе-
щението на децата в детското заведение през неучебното време се 
организира след писмено заявеното желание на родителите.

§3. В срок до 15 Септември Директорите на детски градини на 
територията на Община Плевен следва да актуализират и прием-
ат Правилник за дейността, в съответствие с изискванията на тази 
Наредба.

§4. Тази Наредба влиза в сила от 01.08.2016 г. и може да бъде про-
меняна или допълвана при необходимост с решение на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 264/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба 

№20 за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.8 и чл.9 от 
Закона за местните данъци и такси, §3 от Преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните 
данъци и такси /Обн. ДВ, бл.32, от 22.04.2016 г. в сила от 01.01.2017 
г./, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Приема Наредба за допълнение на Наредба № 20 за опреде-
ляне размера на местните данъци на територията на Община 
Плевен (приета с Решение № 072 гр. Плевен, 21.02.2008 г. на Об-
щински съвет - Плевен, изм. Решение № 431/29.01.2009 г., Реше-
ние №892/25.03.2010 г., Решение № 1180/27.01.2011 г., Решение 
№ 018/22.12.2011 г., Решение № 393/14.12.2012 г., Решение № 
878/19.12.2013 г.), както следва:

§1. В Глава втора се създава нов раздел VІІ с чл. 56г - 56д:
 

„Раздел VІІ
Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл.56г. (1) Данъчно задължените лица се облагат с данък върху 
таксиметров превоз на пътници за извършената от тях или от тяхно 
име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удос-
товерение за регистрация, издадено от Изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и разреше-
ние за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от 
Кмета на Община Плевен по Закона за автомобилните превози.

(3) Данъчно задължените лица получават издаденото разрешение 
по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози след подаване 
на данъчна декларация по образец за дължимия данък, в която са 
посочени обстоятелствата, свързани с определянето му.

(4) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за 
всички промени в обстоятелствата, които имат значение за опреде-
ляне на данъка, в 7-дневен срок от датата на настъпване на обсто-
ятелството.

(5) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец да-
нъчната декларация се подава от прехвърлителя и от приобретателя 
в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в регистъра 
на Община Плевен.

Чл.56д. (1) Годишният данък върху таксиметров превоз на път-
ници се определя в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

(2) Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници по ал.1 се 
дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за 
който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз 
на пътници.

(3) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък се 
определя по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси.

(4) Когато действието на разрешението за извършване на таксиме-
тров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, 
от платения данък се възстановява недължимо внесената част, оп-
ределена по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси.

(5) Данъкът по чл.56д, ал.1 се внася преди получаване на издаде-
ното разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните пре-
вози.

(6) Възстановяване на надвнесен данък по чл.56д, ал.4 се извърш-
ва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Да-
нъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

 
ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ
 §2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 

във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8 и чл.9 от Закона за местните данъци и 
такси, §3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
допълнение на Закона за местните данъци и такси /Обн. ДВ, бл.32, 
от 22.04.2016 г. в сила от 01.01.2017 г./, чл.76, ал.3 и чл.79 от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0446/12.07.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., 
Протокол № 14, точка 4 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 № 265/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на експерт-счетоводители
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.11, от На-

редба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик 
от Община Плевен върху общинската част от капитала на търгов-
ските дружества на Общински съвет-Плевен, чл.37, ал.1 от Закона 
за счетоводството и т.8 от Решение №176/27.04.2016 г. на Общински 
съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Избира експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов 
отчет за 2016 година на едноличните търговски дружества, чийто 
собственик на капитала е Община Плевен както следва:

1.1. „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен - Йорданка Нико-
лова Виткова.

1.2. „Инжстрой” ЕООД - Плевен - Дияна Георгиева Иванчева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.11, от Наредба №8 за условията 
и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен 
върху общинската част от капитала на търговските дружества на 
Общински съвет-Плевен, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството и 
т.8 от Решение №176/27.04.2016г. на Общински съвет - Плевен по 
предложение от ПК по „Стопанска политика и транспорт”, с вх.№ 
ОбС-0411/21.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 266/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване на Решение на комисия, провела 

конкурс за възлагане на управлението на „Дентален център І-Пле-
вен” ЕООД, гр. Плевен, определена с Решение №198/ от 26.05.2016 
г. на Общински съвет - Плевен

На основание чл. 11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за усло-
вията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление-
то на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Ми-
нистъра на здравеопазването, т.10 от Решение №198 от 26.05.2016 г. 
на Общински съвет - Плевен и на основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, 
ал.1 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Утвърждава Решението, на назначената с Решение №198/26.05.2016 
г. на Общински съвет - Плевен комисия, с което д-р Венелин Радев е 
определен за спечелил конкурса за възлагане на управлението на „Ден-
тален център І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен с обща оценка 5,08 по ше-
стобалната система.

2. Избира за управител на „Дентален център І-Плевен” ЕООД, гр. 
Плевен д-р Венелин Благоев Радев.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме необходи-
мите правни и фактически действия във връзка с взетите решения, 
включително и да сключи договор с д-р Венелин Благоев Радев за 
възлагане управлението на „Дентален център І-Плевен”ЕООД, гр. 
Плевен по реда и условията на Наредба №8 на Общински съвет - 
Плевен за условията и реда за упражняване на правата на собстве-
ник от Община Плевен върху общинската част от капитала на тър-
говските дружества.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 11, ал.2 
от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения на Министъра на здравеопазването, 
т.10 от Решение №198 от 26.05.2016 г. на Общински съвет - Пле-
вен и на основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.18, ал.1 от Наредба №8 на 
Общински съвет - Плевен по предложение от Комисия по Решение 
№198/26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0350-
1/14.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 6 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 267/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване на Решение на комисия, провела кон-

курс за възлагане на управлението на „Медицински център за рехаби-
литация и спортна медицина І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен, определена 
с Решение №199/26.05.2016 г. на Общински съвет- Плевен

На основание чл. 11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за усло-
вията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление-
то на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Ми-
нистъра на здравеопазването, т.10 от Решение №199 от 26.05.2016 г. 
на Общински съвет - Плевен и на основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, 
ал.1 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Утвърждава Решението, на назначената с Решение 
№199/26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен комисия, с което 

д-р Данаил Руменов Стойчев е определен за спечелил конкурса за 
възлагане на управлението на „Медицински център за рехабилита-
ция и спортна медицина І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен с обща оценка 
5,11 по шестобалната система.

2. Избира за управител на „Медицински център за рехабилита-
ция и спортна медицина І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен д-р Данаил 
Руменов Стойчев.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме необходи-
мите правни и фактически действия във връзка с взетите решения, 
включително и да сключи договор с д-р Данаил Руменов Стойчев за 
възлагане управлението на „Медицински център за рехабилитация 
и спортна медицина І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен по реда и услови-
ята на Наредба №8 на Общински съвет - Плевен за условията и реда 
за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху 
общинската част от капитала на търговските дружества.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 11, ал.2 
от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения на Министъра на здравеопазването, 
т.10 от Решение №199 от 26.05.2016 г. на Общински съвет - Пле-
вен и на основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.18, ал.1 от Наредба №8 на 
Общински съвет - Плевен по предложение от Комисия по Решение 
№199/26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0355-
1/14.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 7 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 268/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване Решение на комисия, провела кон-

курс за възлагане на управлението на „Диагностично консулта-
тивен център ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен, определена с Решение 
№197/26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

На основание чл. 11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за усло-
вията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление-
то на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Ми-
нистъра на здравеопазването, т.10 от Решение №197 от 26.05.2016 г. 
на Общински съвет - Плевен и на основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, 
ал.1 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Утвърждава Решението, на назначената с Решение №197/26.05.2016 
г. на Общински съвет - Плевен комисия, с което д-р Мариана Петрова 
Лазарова е определена за спечелил конкурса за възлагане на управле-
нието на „Диагностично-консултативен център ІІ-Плевен” ЕООД, гр. 
Плевен с обща оценка 5,46 по шестобалната система.

2. Избира за управител на „Диагностично-консултативен център 
ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен д-р Мариана Петрова Лазарова.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме необходи-
мите правни и фактически действия във връзка с взетите решения, 
включително и да сключи договор с д-р Мариана Петрова Лазарова 
за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център 
ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен по реда и условията на Наредба №8 
на Общински съвет - Плевен за условията и реда за упражняване на 
правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от 
капитала на търговските дружества.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 11, ал.2 от 
Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на кон-
курси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения на Министъра на здравеопазването, т.10 от Реше-
ние №197 от 26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен и на основание 
чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.18, ал.1 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен по 
предложение от Комисия по Решение №197/26.05.2016 г. на Общински 
съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0411/21.06.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 269/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избиране на управител на „Паркстрой” ЕООД, гр. 

Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, 
т.5, във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 и 
чл.18, ал.1 от Наредба №8 на Общински съвет-Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност и не освобождава от отговорност 
управителя на „Паркстрой” ЕООД, Красимир Бориславов Петров, 
считано от 02.08.2016 г.

2. Избира Сашо Андонов Стоев за управител на „Паркстрой” 
ЕООД, за срок от 3 /три/ години, считано от 02.08.2016 г.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите 
правни и фактически действия във връзка със сключване на договор 
за възлагане управлението с новоизбрания управител.

4. Възлага на новоизбрания управител да извърши необходимите 
правни и фактически действия за вписване на промяната в упра-
влението на „Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен в Търговския регистър.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5, във връзка с чл.147, 
ал.2 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 и чл.18, ал.1, от Наред-
ба №8 на Общински съвет-Плевен  по предложение от Христослав 
Михайлов - Общински съветник от ПП „ГЕРБ” с вх.№ ОбС-0146-
2/19.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 9 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 270/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Актуализиране Бюджета на Община Плевен за 

2016 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя приходната част на Сборния бюджет на Община Плевен 
за 2016 година, §§ 61-02 „Предоставени трансфери” с (-) 94 714 лева.

2. Увеличава разходната част на Сборния бюджет на Община Пле-
вен за 2016 година в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”, 
§§ 51-00 „Основен ремонт” с 94 714 лева.

3. Изменя Приложение №10 към Решение №057/28.01.2016 г- със 
сумата от 30 000 лева, както следва:

По прихода - §§63-01 „Трансфери между сметки за средствата от 
ЕС” - 30 000 лева;

По разхода - §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 
по трудови правоотношения” - 14 000 лева, §§ 05-00 „Задължителни 
осигурителни вноски от работодателя” - 4 000 лева, §§ 10-00 „Издръж-
ка” - 10 000 лева, §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” - 2 000 лева.

4. Изменя Приложение №10а към Решение №057/28.01.2016 г. с 
2 000 лева, от които 1 300 лева за закупуването на 2 бр. преносими 
компютри и 700 лева за придобиването на 1 бр. многофункционално 
устройство.

5. Изменя Инвестиционната програма на Община Плевен за 2016 
година, финансирана с бюджетни средства, както следва:

Обект „Реконструкция на контактна мрежа на тролейбусен транс-
порт”, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови 
разходи: било 390 000 лева, става 15 665 лева;

Обект „Основен ремонт общинска пътна мрежа”, финансиран със 
средства от целева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, 
става 30 000 лева;

Обект „Изграждане на улица до бл. 212А в ж.к.”Дружба”, финан-
сиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи: било 
0 лева, става 78 335 лева;

Обект „Алеи в гробищен парк „Чаира”, финансиран със срдест-
ва от целева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, става 
100 000 лева;

Обект „Хидногеоложко проучване на път PVN 2141 Плевен-Тър-
нене”, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови 
разходи: било 0 лева, става 11 000 лева;

Обект „Канализационно отклонение от централна канализацион-
на мрежа до ОДЗ №7 „Снежанка”, финансиран със средства от це-
лева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, става 7 000 лева;

Обект „Дренажна канализация на подпорна стена на ул. „Кала 
тепе”, до жил. Сграда на ул. „Драгоман” №19, финансиран със сред-
ства от целева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, става 
8 000 лева;

Обект „Филтърна система на водни огледала”, финансиран със 
средства от целева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, 
става 25 000 лева;

Обект „Улица от ОК 1624 до ОК 1735 под ДКЦ ІІІ/, финансиран 
със средства от целева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, 
става 60 000 лева;

Обект „Подпорна стена р.Змиица, с.Беглеж”, финансиран със 
средства от целева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, 
става 3 000 лева;

Обект „Укрепване брега на отводнителен канал в с. Беглеж”, фи-
нансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи: 
било 0 лева, става 4 500 лева;

Обект „Ремонт на НЧ „Кл. Браницки”, гр. Славяново, финансиран 
със средства от целева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, 
става 14 500 лева;

Обект „Спортна площадка на ул. „П.Р.Славейков”, финансиран 
със средства от целева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, 
става 15 000 лева;

Обект „Подпорна стена р. Чернелка”, с. Горталово, финансиран 
със средства от целева субсидия за капиталови разходи: било 0 лева, 
става 12 000 лева;

Обект „Основен ремонт на ул.”Г. Димитров”, с. Горталово”, фи-
нансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи: 
било 0 лева, става 6 000 лева;

Обект „Изграждане приют за безстопанствени животни”, финанси-
ран със собствени бюджетни средства: било 100 000 лева, става 0 лева;

Обект „Основен ремонт общинска пътна мрежа”, финансиран със 
собствени бюджетни средства: било 30 000 лева, става 0 лева;

Обект „Изграждане на улица до бл. 212А в ж.к. „Дружба”, финанси-
ран със собствени бюджетни средства: било 60 000 лева, става 0 лева;

Обект „Основен ремонт Общински гараж на ул.”Вардар””, финанси-
ран със собствени бюджетни средства: било 100 000 лева, става 0 лева;

Обект „Алеи в гробищен парк „Чаира”, финансиран със собствени 
бюджетни средства било 100 000 лева, става 0 лева;

Обект „Реконструкция на контактна мрежа за тролейбусен транс-
порт”, финансиран със собствени бюджетни средства: било 391 000 
лева, става 0 лева;

Обект „Ремонт на НЧ „Кл. Браницки”, гр. Славяново”, финанси-
ран със собствени бюджетни средства: било 5 000 лева, става 0 лева;

Обект „Подпорна стена на р.Чернелка, с. Горталово”, финансиран 
със собствени бюджетни средства: било 8 000 лева, става 0 лева;

Обект „Основен ремонт на ул. „Г. Димитров”, с. Горталово”, финан-
сиран със собствени бюджетни средства: било 6 000 лева, става 0 лева;

Обект „Ремонт на фасада на Автогара „Плевен””, финансиран със 

собствени бюджетни средства: било 10 000 лева, става 0 лева;
Обект „Ремонт на път PVN 2141 Плевен-Търнене”, финансиран 

със собствени бюджетни средства: било 0 лева, става 25 000 лева.
Обект „Ремонт на покрива на читалище „Пробуждане 1897”, с. 

Пелишат, Община Плевен, финансиран със собствени бюджетни 
средства: било 0 лева, става 6 000 лв.

6. Създава Резерв в Инвестиционната програма в размер на 
779 000 лева.

7. 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 и чл. 124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните фи-
нанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0111-3/21.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 271/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Рефинансиране на банков ипотечен кредит на „Ти-

бор” ЕАД, гр. Плевен към банка „УникКредит-Булбанк”АД
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.24, ал.1, 
т.8 от Наредба №8 на Общински съвет- Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
 Р Е Ш И:

1. Разрешава на „Тибор” ЕАД да рефинансира ипотечен кредит 
към „УниКредит-Булбанк”АД в остатъчен размер на 652 360 /шес-
тотин петдесет и две хиляди триста и шестдесет/ лева при следните 
условия:

- Без увеличаване на остатъчния размер на сумата от 652 360 лева;
- без удължаване на срока;
- при намаляване на лихвения процент /не по-висок 3,0%;
- без поемане на допълнителни тежести от страна на „Тибор” ЕАД 

чрез избор на най-добри условия, предложени от банките;
- разпределение на последната вноска - главница в размер на 

58 360 лева, между оставащите 67 месечни вноски.
2. Възлага на Изпълнителния директор на „Тибор” ЕАД да извър-

ши всички фактически и правни действия по изпълнение на т.1, като 
избере банка, чрез обявяване на процедура по Закона за обществе-
ните поръчки и сключи договор за рефинансиране при най-благо-
приятни за дружеството условия.

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.24, ал.1, т.8 от Наредба №8 на Об-
щински съвет- Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0454/18.07.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 
14, 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 № 272/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закриване на ЦДГ „Мир”, с. Коиловци, община Пле-

вен
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.10, ал.8 от Закона за народната просве-
та, чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета, чл.2, ал.7 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслуж-
ващите звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Закрива ЦДГ „Мир”, с. Коиловци, Община Плевен считано от 
01.09.2016 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме необхо-
димите действия съгл. чл.15, ал.1, ал.3, ал.4 и а.5 от Правилника за 
прилагане на Закона за народната просвета.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета, чл.15, ал.1 от Правил-
ника за прилагане на Закона за народната просвета, чл.2, ал.7 от 
Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 
на училищата, детските градини и обслужващите звена по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0377/15.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 273/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие в учредяване Сдру-

жение на собствениците по реда на чл.25 и сл. от Закона за упра-
вление на етажната собственост

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.3 
от Закона за управление на етажната собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие, като упражняващ правата на собственик върху 
недвижим имот- общинска собственост, в многофамилни жилищни 
сгради в режим на етажна собсвеност, за участие в учредяването 
на Сдружение на собствениците по реда на чл.25 и сл. от Закона за 
управление на етажната собственост.

2. Упълномощава Директора на ЦДГ №4 „Пролет”, гр. Плевен, да 
сключи споразумение за създаване на Сдружение на собствениците, 
съгласно чл.28, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за управление 
на етажната собственост.

3. Упълномощава Директора на ЦДГ №4 „Пролет”, гр. Плевен, 
да подпише декларация - приложени №12 от Методическите ука-
зания на МРРБ, със съгласие да бъдат изпълнени предложените в 
резултат на техническото и енергийно обследване допустими дей-
ности за обновяване на сградата, съгласно правилата на Програма-
та, в т.ч. всички мерки, необходими за привеждане на сградата в 
съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна 
ефективност, както и осигуряване на достъп до притежавания от 
Община Плевен имот.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.3 от За-
кона за управление на етажната собственост по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0440/07.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 13 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - 
Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 274/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №277/10.07.1997 г. на Об-

щински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-

ние и местната администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 и ал.8 от 
Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение №277/10.07.1997 г. на Общински съвет - Плевен в 
т.2, като текстът „Къща-музей „Янко Забунов” - гр. Плевен” се заличава.

2. Останалите точки от Решение №277/10.07.1997 г. на Общински 
съвет - Плевен не се променят.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или на упълномощено от 
него лице, да извърши необходимите правни и фактически действия 
във връзка с изпълнението на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.14, ал.6, изречение 1 и ал.8 от Закона за общинската собственост по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0329-1/15.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 275/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №258/30.06.2016 г. на Об-

щински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, 
т.1 и 4, във връзка с чл.148, ал.1, т.1 от Търговския закон, чл.17, ал.1, 
т.2 и 3 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение №258/30.06.2016 г. на Общински съвет - Пле-
вен както следва:

- в т.2 изразът „дружествен договор” се заменя с израза „Учре-
дителен акт”;

2. Останалата част от Решение №258/30.06.2016 г. на Общински 
съвет - Плевен остава непроменена.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.137, ал.1, т.1 и 4, във връзка с чл.148, 
ал.1, т.1 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №8 
на Общински съвет - Плевен по предложение от Постоянна коми-
сия по „Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ ОбС-0432-
1/26.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 276/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на двуетажна масивна жилищна сгра-

да и стопанска постройка от 265 кв.м., находящи се в с.Тодорово, 
Община Плевен

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 За-
кона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Община Плевен да не закупи - имот, представляващ двуетажна 
масивна жилищна сграда и стопанска постройка от 265 кв.м., соб-
ственост на Тихомир Калоянов Бачийски, който попада в урегули-
ран общински имот съставляващ УПИ ХVІІІу кв.26, по плана на 
с.Тодорово, община Плевен за сумата от 142 780 /сто четиридесет и 
две хиляди седемстотин и осемдесет/ 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 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 На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0453/15.07.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 16 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 277/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на Сдру-

жение „Автомобилен и картинг спортен клуб - Плевен Рейсинг - 
ТИМ” нежилищен имот- частна общинска собственост, предста-
вляващ временен обект, помещение от 430 кв.м. с идентификатор 
56722.-653.7.1, находящ се на бул. „Г. Кочев” /к-с „Воден”/ УПИ ІІ, 
кв.219 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6, 
изречение 1 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс на Сдружение „Ав-
томобилен и картинг спортен клуб - Плевен Рейсинг - ТИМ” нежи-
лищен имот- частна общинска собственост представляващ време-
нен обект, помещение от 430 кв.м., с идентификатор 56722.653.7.1, 
находящ се на бул. „Г. Кочев” /к-с Воден”/ УПИ ІІ, кв.219 по плана 
на гр. Плевен, актуван с АОС №40366/03.06.2014 г. за срок от 5 /пет/ 
години при месечен наем в размер на 150 /сто и петдесет/ лева без 
ДДС. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и 
поддръжка на имота са за сметка на сдружението.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
длъжностно лице да сключи договор за наем на имота по т.1, съ-
гласно 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 самоу-
правление и местната администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от 
Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0462/19.07.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 17 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 278/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно ползване на 2 бр. 

помещения, находящи се в сградата на „Дентален център І-Пле-
вен” ЕООД, с адрес гр. Плевен, бул.”Русе”№1, ет.1, кабинет №1 за 
нуждите на екипа по предоставяне на услугата „Приемна грижа” 
по проект „Приеми ме 2015” - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, фи-

нансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансира-
на от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави за безвъзмездно ползване част от имот - част-
на общинска собственост, състоящ се от 2 бр. помещения, находящи 
се на адрес: гр. Плевен, бул. „Русе”№1, ет.1, кабинет №1 за нуждите 
на екипа по предоставяне на услугата „Приемна грижа” на проект 
„Приеме ми 2015” - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от 
ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски 
съюз чрез Европейския социален фонд. Като продължителността на 
същото да бъде обвързана със срока на действие на договора за БФП.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да осъществи всички 
необходими правни и фактически действия във връзка с послед-
ващото изпълнение на т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.12, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост 
и чл.13, ал.2, 3 и 4 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0464/19.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 18 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 279/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на РИЕ /билбордове/ за насърчаване 

на вътрешния туризъм
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.3 
от ЗОС, чл.13, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се предостави за безвъзмездно ползване на Министерството 
на туризма за срок от 12 /дванадесет/ месеца 2 /два/ броя реклам-
но-информационни елементи /РИЕ/ - билбордове - собственост на 
Община Плевен, тип „Пиза”, с размери 3/4 метра по плана на гр. 
Плевен, съгласно схема за разполагане, съгласуване на 27.01.2015 г. 
от главния архитект на Община Плевен както следва:

1. Билборд, разположен в зеления остров на пътя София - Плевен, в 
близост до бл.93, ж.к.”Сторгозия”, съгласно скица №256/27.01.2014 г.

2. Билборд, разположен в зелената площ пред блок 92 в ж.к. 
„Сторгозия”, съгласно скица №2447/27.01.2014 г.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или на оправомощено от 
него лице да сключи договор за безвъзмездно ползване на упомена-
тите в т.1 рекламно-информационни елементи.

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 и чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.13, ал.2, ал.3 
и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0451/14.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 280/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот - публична общинска соб-

ственост, представляващ язовир „Славяново - 3”, съставляващ имот 
№ 300081 с площ 86,985 дка. по плана на землището на град Сла-

вяново, Община Плевен в местността „Куртовец”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 
от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, 
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години имот - пуб-
лична общинска собственост, представляващ язовир Славяново - 3, 
съставляващ имот №300081, с площ 86,985 дка., по плана на зем-
лището на гр. Славяново, в местността „Куртовец”, актуван с АОС 
№31890/14.02.2001 г.

Приема начална месечна цена за отдаване под наем на имота по 
т.1 в размер на 180,00 лв./месец без вкл. ДДС.

Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши по реда на 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, чрез публичен търг с тай-
но наддаване чрез предварително представяне на предложенията 
от участниците в Администрацията на Община Плевен и начална 
месечна наемна цена съгласно т.2.

Възлага на Кмета на Община Плевен да определи депозита за учас-
тие, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.

Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
лице да сключи договора за наем със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0449/13.07.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., 
Протокол № 14, точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 281/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот- публична общинска 

собственост, представляващ язовир „Върбица-2”, съставляващ 
имот № 000313 с площ 6,666 дка., по плана на землището на село 
Върбица, Община Плевен, в местността „Листачка”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години имот - публична 
общинска собственост, представляващ язовир Върбица -2, съставля-
ващ имот №000313, с площ 6,666 дка., по плана на землището на с. 
Върбица, Община Плевен, в местността „Листачка”, актуван с АОС 
№31393/09.04.1999 г.

Приема начална месечна цена за отдаване под наем на имота по 
т.1 в размер на 15,00 лв./месец без вкл. ДДС.

Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши по реда на 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, чрез публичен търг с тай-
но наддаване чрез предварително представяне на предложенията 

от участниците в Администрацията на Община Плевен и начална 
месечна наемна цена съгласно т.2.

Възлага на Кмета на Община Плевен да определи депозита за учас-
тие, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.

Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
лице да сключи договора за наем със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост, чл.14, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0448/13.07.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., 
Протокол № 14, точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 282/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура за прокарване на 
трасе на напорен отводнителен канал за канализационната мрежа 
на с. Ясен, за обект „Изграждане на канализационна и съпътства-
ща водопроводна мрежа на с. Ясен”, част от „Интегриран воден 
цикъл Плевен -Долна Митрополия”

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, чл.25, ал. 5, във връзка с 
ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, 
чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за частична промяна на трасе на на напорен от-
воднителен канал за канализационната мрежа на с. Ясен, за обект 
„Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мре-
жа на с. Ясен”, част от „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна 
Митрополия”, преминаващо през следните нови поземлени имоти: 
376 - полски път, публична общинска собственост; 288 - пасище, 
мера, публична общинска собственост.

 2. Съгласието по т. 1 се дава за срок от 5 (пет) години.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице 

да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпъл-
нение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската 
собственост, чл.25, ал. 5, във връзка с ал. 4 от Закона за собственост-
та и ползуването на земеделски земи, чл. 30, ал. 3 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земипо пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0465/19.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 283/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за мотивирано предписание за изменение 

на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 
ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот 56722.659.752, попадащ в граници-
те на урегулиран поземлен имот VІІІ - За жилищно строителство, 
картинна галерия и дом на книгата в кв.346 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 
, чл. 8, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинска 
собственост, чл. 60, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 7 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙ-
СТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за по-
землен имот 56722.659.752, попадащ в границите на урегулиран 
поземлен имот VІІІ - За жилищно строителство, картинна галерия и 
дом на книгата в кв.346 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне с мотивирано 
предписание, на основание чл.135, ал.3 от Закона за устройство на 
територията, изработването на проект за изменение на действащия 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 
ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот 56722.659.752, попадащ в грани-
ците на урегулиран поземлен имот VІІІ - За жилищно строителство, 
картинна галерия и дом на книгата в кв.346 по плана на гр. Плевен

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде заповед за одо-
бряване на проекта за изменение на ПУП по т. 1 и сключи договор 
за доброволна делба с „Нармаг” ООД и „Светлина Ин” АД, съгласно 
чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от от Закона за общинска собственост.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от 
Закона за устройство на територията , чл. 8, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, 
т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинска собственост, чл. 60, ал. 1, 
т. 1 и ал. 3 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0466/19.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 284/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план - план за застрояване за ПИ 072015 в местност-
та Край село в землището на с. Буковлък, 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. 8 и т. 11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
17а, ал. 1, т. 1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
чл. 6 и чл. 8 от Закона за общинска собственост, 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 072015 - частна собственост и ПИ 
072014 - частна общинска собственост в м. Край село в землището 
на с. Буковлък и парцеларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура

2. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на 
поземлен имот 072014 с начин на трайно ползване - нива - частна 
общинска собственост в имот за транспортно - комуникационна 
инфраструктура - полски път - публична общинска собственост, за 
осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти 072015, 

072016 и 072558.
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, съгласно 
разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с 
изпълнение на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл. 17а, ал. 1, т. 1 и чл.18 
от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 6 и чл. 8 от Закона 
за общинска собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 
и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0470/19.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 285/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ 
за поземлени имоти 685 и 686, попадащи в урегулиран поземлен 
имот За стопански двор на ДЗС и терен западно от него до улица 
по ок 123 - ок 118 - ок116 - ок 114 към ок 113 по плана на с.Буковлък

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. 62а, ал. 4, чл.134, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство 
на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УС-
ТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ 
за поземлени имоти 685 и 686, попадащи в урегулиран поземлен 
имот За стопански двор на ДЗС и терен западно от него до улица по 
ок 123 - ок 118 - ок116 - ок 114 към ок 113 по плана на с. Буковлък. 

2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след завършване на про-
цедурите по реда на Закона за устройство на територията, да одобри 
приетия от Общински Съвет: 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ 
И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти 685 и 686, попадащи в уре-
гулиран поземлен имот За стопански двор на ДЗС и терен западно 
от него до улица по ок 123 - ок 118 - ок116 - ок 114 към ок 113 по 
плана на с. Буковлък. 

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 самоупра-
вление и местната администрация, чл. 62а, ал. 4, чл.134, ал.1, т.1 
и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от 
Закона за общинската собственост,  по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0471/19.07.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., 
Протокол № 14, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 286/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План - Парцела-

рен план на елементите на техническата инфраструктура за про-
карване на трасета на ел. провод и водопровод до поземлен имот 
404017 в м. Около града в землището на гр. Славяново

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, чл.128, ал. 13 от ЗУТ 
на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура за трасета на 
ел. провод и водопровод до поземлен имот 404017 в м. Около града 
в землището на гр. Славяново, както следва:

-трасе ел. провод преминаващо със сервитут през поземлени 
имоти 524 - ведомствен път, публична общинска собственост; 505 - 
ведомствен път, публична общинска собственост; 503 - ведомствен 
път, публична общинска собственост; 501 - ведомствен път, публич-
на общинска собственост; в землището на гр. Славяново;

-трасе водопровод преминаващо със сервитут през поземлен имот 
000005 - пасище, мера - публична общинска собственост, землище 
гр. Славяново.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице 
да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпъл-
нение на настоящото Решение.

3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник” съ-
гласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 - дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник”.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската 
собственост, чл.128, ал. 13 от ЗУТ на основание чл. 129, ал.1 от За-
кона за устройство на територията по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0128-1/19.07.2016 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 
г., Протокол № 14, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 287/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План - Парцела-

рен план на елементите на техническата инфраструктура за про-
карване на трасе на ел. провод до поземлен имот 56722.701.3127, в 
местността Стража в землището на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 8 от Закона за общинската собственост, чл.128, ал. 13 от ЗУТ 
на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на ел. 
провод до поземлен имот 56722.701.3127, в местността Стража в 
землището на гр. Плевен, преминаващи със сервитут през поземле-
ни имоти 701.340 с начин на трайно ползване - полски път, публична 
общинска собственост и 701.413 с начин на трайно ползване - пол-
ски път, публична общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице 
да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпъл-
нение на настоящото Решение.

3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник” съ-
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гласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 - дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 

2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската 
собственост, чл.128, ал. 13 от ЗУТ на основание чл. 129, ал.1 от За-
кона за устройство на територията по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0468/19.07.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., 
Протокол № 14, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 288/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за отпускане на пер-

сонална пенсия на Памела Николаева Василева по реда на чл.7, ал.2, 
т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, 
т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет 
на Република България за отпускане на персонална пенсия на Па-
мела Николаева Василева от гр. Плевен, по реда на чл.92 от КСО.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, 
т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от 
Кодекса за социално осигуряване по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0442/08.07.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 30 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 289/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на финансови средства в размер на 2 

025лв. на хоспис „Свети Лазар”, гр. Левски
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отпуска еднократно на хоспис „Свети Лазар”, гр. Левски сума 
в размер на 2 025 лв. от бюджета на Община Плевен, за заплащане 
престоя на Магда Андреева Генкова от 01.04.2016 г. до 20.06.2016 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходи-
мите фактически действия по изпълнение на Решението на Об-
щински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0103-2/08.07.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 
точка 31 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 № 290/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни разходи 

на Кмета на Община Плевен за периода 01.04.2016 г. - 30.06.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-

ние и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата 
за командировките в страната

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Одобрява командировъчните разходи в страната на Кмета на Об-
щина Плевен за периода 01.04.2016 г - 30.06.2016 г. - 0 лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0321-1/19.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, 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 № 291/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни раз-

ходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 
01.04.2016 г. - 30.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата 
за командировките в страната

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Одобрява командировъчните разходи в страната на Председателя на 
Общински съвет - Плевен за периода 01.04.2016 г - 30.06.2016 г. - 0 лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в стра-
ната по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински 
съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0324-1/19.07.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 
14, 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 № 292/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен да пред-

ставлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК - Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен - Георг 
Леонидов Спартански да представлява Община Плевен, в заседа-
нието на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Плевен, насро-
чено за 03.08.2016 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община 
Плевен, като гласува по точките от дневния ред както следва:

1. Обсъждане и съгласуване на основание чл.198в, ал.4, т.5 от За-
кона за водите, на Бизнес плана на оператора - „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД, гр. Плевен за следващия регулаторен период, 

определен с разпоредбите на §14, ал.1 от Преходните и заключител-
ни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
водите, /обн.ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр.58 от 2015 г/ - 
01.01.2017 г - 31.12.2021 г., да гласува „ЗА” приемане на решението.

2. Приемане на решение, на основание чл.20, ал.3 от Правилника за 
организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канали-
зация, за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюдже-
та на Асоциацията по ВиК, да гласува „ЗА” приемане на решението.

ІІ. Определя за резервен член представител на Община Плевен, 
Заместник-кмет - арх. Невяна Иванчева, в случай на невъзможност 
на основния представител да присъства на заседанието на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необ-
ходим правни и фактически действия по изпълнение на настоящото 
Решение на Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.23от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от 
Закона за водите по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0073-2/19.07.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 
14, точка 34 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 № 293/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Плевен за 

периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Общински съвет-
Плевен за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.

2. Текстът на Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 

във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0458/18.07.2016 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., Про-
токол № 14, точка 35 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 № 294/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на задание по чл.125 от Закона за ус-

тройство на територията за изработване на Общ устройствен 
план за територията на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 и т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
основание чл.124, ал.1, във връзка с чл.125 и 124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на терито-
рията за изработване на Общ устройствен план за територията на 
Община Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.11 и т.23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация и на основание чл.124, ал.1, 
във връзка с чл.125 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на тери-
торията по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0475/25.07.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 36 
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 № 295/28.07.2016 г.
ОТНОСНО: Споразумение за уреждане на финансовите отно-

шения между „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен и ДЗЗД 
„Електротранспорт - Плевен”, гр. София

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, 
т.19 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен за условията и реда 
за упражняване на правата на собственик на Община Плевен върху 
общинската част от капитала на търговските дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява текста на Споразумение за уреждане на финансови-
те отношения между „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен и 
ДЗЗД „Електротранспорт - Плевен”, гр. София.

2. Упълномощава Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, 
гр. Плевен да подпише/сключи Споразумението по т.1 в качество-
то си на страна по Договор BG161PO001/1.5-03/2011/004-S-2 от 
11.04.2014 г.

3. Възлага на Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. 
Плевен да осъществи всички необходими правни и фактически дейст-
вия, във връзка с изпълнението на т.1 и т.2 от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и чл.17, ал.1, т.19 от Наредба №8 на 
Общински съвет - Плевен за условията и реда за упражняване на 
правата на собственик на Община Плевен върху общинската част от 
капитала на търговските дружества по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0475/25.07.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.07.2016 г., 
Протокол № 14, точка 37 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 296/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за 2 паралелки след завършен 7 клас, с 

ученици под минимално определения брой за учебната 2016/2017 
година

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и съгласно 
чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата и детските градини и об-
служващите звена и предвид утвърждаване на държавен план прием 
на ученици след завършен 7 клас за учебната 2016/2017 в срок до 
03.08.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за сформирането на паралелка специалност 
„Митническа и данъчна администрация” с АЕ, след завършен 7 клас 
в ДФСГ „Интелект” - Плевен.

2. Дава съгласие за сформиране на паралелка, профил технологи-

чен „Предприемачество и бизнес” - Т, ИТ, Г, АЕ, след завършен 7 
клас в СОУ „П.К.Яворов” - 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 самоуправле-
ние и местната администрация и съгласно чл.11, ал.2 от Наредба 
№7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 
на училищата и детските градини и обслужващите звена и предвид 
утвърждаване на държавен план прием на ученици след завършен 7 
клас за учебната 2016/2017 в срок до 03.08.2016г. по предложение 
от ПК по „Образователна политика и читалищна дейност”, с вх.№ 
ОбС-0473/27.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 28.07.2016 г., Протокол № 14, точка 38 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 № 297/28.07.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за за-

писване, отписване и преместване на деца в общинските детски 
градини на територията на Община Плевен

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.22, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.59, ал.1 
от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.26 и 
при спазване на изискванията на чл.28 от Закона за нормативните 
актове и чл.75,76,77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №263/28.07.2016 г. на Общински съвет- Плевен.
2. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията 
на Община Плевен.

3. Наредбата влиза в сила от 01.09.2016 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, 

т.23, чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за предучилищ-
ното и училищното образование, чл.26 и при спазване на изисква-
нията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75,76,77 и 79 
от Административно-процесуалния кодекс по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0447/12.07.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
28.07.2016 г., Протокол № 15, точка 1 от дневния ред, и е подпечата-
но с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,
ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Раздел I. Общи положения
Чл.1. С тази Наредба се определя редът и условията за прием на 

деца, отписване и преместване на деца в общинските детски гради-
ни (ДГ) на територията на Община Плевен.

Чл.2. Настоящата Наредба обхваща процесите по регистриране, 
кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на 
деца от детски градини на територията на Община Плевен.

Чл.3. Детските градини са институции в системата на предучи-
лищното и училищното образоване, в която се отглеждат, възпита-
ват, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъп-
ването им в първи клас. 

(1) В детските градини може да се откриват яслени групи за от-
глеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. 

(2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или 
при липса на яслена група в съответното населено място, както и 
при наличие на свободни места в детските градини, може да постъ-
пят и деца, навършили две години към началото на учебната година 
на постъпването. 

(3) Предучилищното образоване е задължително от учебната го-
дина, която е с началото в годината на навършване на 5 годишна 
възраст на детето.

Чл.4. Предучилищното образование се организира във възрастови 
групи, както следва:

(1) първа възрастова група - 3 - 4 -годишни, а в случаите на чл.3, 
ал. (2) - 2 - 4 години;

(2) втора възрастова група - 4 - 5-годишни;
(3) трета подготвителна възрастова група - 5 - 6-годишни;
(4) четвърта подготвителна възрастова група- 6 - 7-годишни.
Чл.5. Децата, които са на възраст по-голяма или равна на 10 месе-

ца и по-малка от 3 години през текущата календарна година, участ-
ват в класиране за яслена група в детската градина.

Чл.6. Децата, които навършват 3 години през текущата календарна 
година, участват в класиране за първа възрастова група.

Чл.7. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодиш-
но, при наличие на свободни места.

Чл.8. Свободните места за всяка възрастова група се обявяват от 
директора и информацията се поставя на информационните табла за 
родителите в детските градини. Същата информация се публикува и 
на страница на Община Плевен www.pleven.bg

Раздел II. Процедури
Чл.9. Постъпването на децата в новосформиращите се яслени 

и първи групи в общинските детски градини се осъществява по 
желание на родителите. 

Чл.10. Родителите (настойниците) подават писмено заявление за 
постъпване в яслени и първи групи от 01.01 до 22.04 на текуща-
та година, за което се издава входящ номер и представят следните 
документи:

1. Заявление по образец, в което задължително се вписват трите име-
на на детето, ЕГН, постоянен адрес, телефон за връзка или е-маil;

2. Копие от акта за раждане на детето и личната карта на родителя 
за сверяване на постоянния адрес;

3. Документ от работодател, че работи по трудово или служебно 
правоотношение - служебна бележка от работодателя или осигури-
теля, която съдържа изх.№, мокър печат с подпис, ЕИК на работода-
теля, с приложени копия от трудова и служебна книжка /лицата имат 
право да заличат трудовите си възнаграждения/ 

4. За родител редовен студент - служебна бележка от ВУЗ на тери-
торията на Община Плевен.

Чл.11.Родителите/настойниците на деца, подлежащи на задължи-
телна предучилищна подготовка на 5 и 6 г. подават в срок до 30.08. 
само заявление по образец, копие на акта за раждане на детето и 
оригинал за сверяване. 

Чл.12. Към заявлението за прием се прилагат и следните доку-
менти, доказващи ползване на предимство при извършване на кла-
сирането.

1. Документ за заболявания на детето съгласно Наредба за меди-
цинска експертиза на работоспособността до 16 г. Удостоверява се с 
документ от ТЕЛК при над 50% трайна намалена работоспособност. 
При деца с експертно решение от ТЕЛК, в което е посочено изрич-
но „с чужда помощ”, престоят на придружителя се регламентира 
с Правилника за вътрешния трудов ред на всяко детско заведение. 

2. Документ, удостоверяващ наличие на други деца в семейството 
с тежки заболявания и с над 70 % трайна намалена работоспособ-
ност ТЕЛК/НЕЛК/, които не са настанени в други социални инсти-

туции. 
3. Решение на ТЕЛК за степен на увреждане над 70% на един от 

родителите на детето. 
4. Акт или актове за раждане на трето или следващо дете на мно-

годетни семейства и деца-близнаци;
5. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето e сирак 

или полусирак;
6. Съдебно решение за отнети родителски права;
7. Документ, удостотверяващ че друго дете от семейството посе-

щава в момента същото детско заведение (до трета група включи-
телно); 

8. Документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно За-
кона за закрила на детето, че е налице предимство по: чл. 4 ал.1, т.2 
- „настаняване в семейство на роднини или близки”, т.4 - „настаняване 
в приемно семейство”, т.7 - „ полицейска закрила”, „Център за настаня-
ване от семеен тип” /с документ от съответната институция/ ;

Чл.13. Посочените предимства се ползват от децата само при 
представяне на пълен комплект от задължителни и допълнителни 
документи на единия от родителите. 

Чл.14. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо кла-
сиране се извършва на 29.04. на видно място в съответното детско 
заведение.

Чл.15. Родителите на приетите деца писмено декларират желание-
то си, детето им да бъде записано в срок до 13.05 на място в съответ-
ното детско заведение, където са приети.

Чл.16. Директорите обявяват свободните места след първото кла-
сиране на 14.05 и в срок до 23.05 родителите на децата, които не са 
приети подават заявления за класиране в детските градини, в които 
има свободни места.

Чл.17. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ кла-
сиране се извършва на 30.05, като записването на приетите деца 
става до 10.06.

 
Раздел III. Класиране

Чл.18. Класирането при приема на деца в детските заведения се 
осъществява на база на точкова система според събраните от всяко 
дете точки в низходящ ред. Общият брой точки е сбор от точките по 
основни и допълнителни критерии.

Чл.19. (1) Основни критерии.
1. Постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пле-

вен на родителите/настойниците
- за постоянен адрес - 3 т.
- за настоящ адрес - 2 т.
2. Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на 

Община Плевен - по 2 т. за родител
3. Детето посещава детска ясла на територията на общината 

най-малко 6 месеца преди записването - 1 т.
(2) Допълнителни критерии.
1. Дете сирак - 6 т.
2. Дете полусирак - 3 т.
3. Дете с трайни увреждания над 50% - 5 т.
4. Трето и следващо дете в многодетно семейство - 1 т.
5. Близнаци - 2 т.
6. Друго дете на същите родители, което посещава същото детско 

заведение към 01.09. - 2 т.
7. Дете настанено в приемно семейство, семейство на роднини 

или близки, с мярка „полицейска закрила” или дете от Център за 
настаняване от семеен тип - 3 т.

8. Дете, на което поне един член на семейството е със степен на 
увреждане над 70% по Решение на ТЕЛК - 3 т.

9. Дете на неизвестен родител или родител с отнети родителски 
права - 3 т.

Раздел IV. Записване
Чл.20. Записването на детето се извършва от директора на дет-

ската градина или от упълномощено от него лице, след проверка 
на подадените от родителя задължителни документи и документи-
те, удостоверяващи предимство, по съответните критерии и след 
извършено класиране.

Чл.21. Записаните деца в яслена и първа възрастова група постъпват 
в детската градина в началото на учебната година - 15 септември.

Чл.22. При записването родителят/настойникът се запознава сре-
щу подпис с Правилника за дейността на съответното детско заве-
дение.

Чл.23. Родителите/настойниците се запознават със списъка на ме-
дицинските изследвания и документи, които трябва да представят 
при постъпване на детето в детската градина.

Чл.24. При записване на дете, което е посещавало друго детско 
заведение на територията на общината, родителите задължително 
представят служебна бележка, че нямат финансови задължения към 
друга детска градина.

Раздел V. Преместване
Чл.25. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може 

да се осъществи при наличие на свободно място, при спазване реда 
на класиране и записване от настоящата Наредба.

Чл.26. Директорите на детските градини могат да извършват пре-
местване на деца между две детски заведения при подадени писме-
ни заявления от двамата родители (настойници) на всяко дете. 

Раздел VІ. Отписване
Чл.27. Децата се отписват от детската градина по изразено писме-

но желание на родителите/настойниците.
Чл.28. При отписване на детето, на родителя се издава служебна 

бележка, удостоверяваща липса на финансови задължения към по-
сещаваното детско заведение.

Раздел VІІ. Контрол
Чл.29. Контролът по спазване на реда за приемане на децата в 

общинските детски градини, определен в настоящата наредба, се 
осъществява от Община Плевен - отдел „Образование” .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба за условията и редът за записване, отпис-
ване и преместване на деца в общинските детски градини на терито-
рията на Община Плевен е разработена на основание чл.59, ал.1 от 
Закона на предучилищното и училищното образование, във връзка 
с чл.7, ал.1 от Наредба №5, чл. 26 и при спазване на чл.28 от Закона 
за нормативните актове.

§2. Учебната година в предучилищното образование съгл. чл.63, 
ал.2 от Закона на предучилищното и училищното образование за-
почва на 15 септември е с продължителност 12 месеца. В случай че 
15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен 
ден. Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното 
време е в периода от 15 септември до 31 май на следващата кален-
дарна година, а неучебното време от 1 юни до 14 септември. Посе-
щението на децата в детското заведение през неучебното време се 
организира след писмено заявеното желание на родителите.

§3. В Срок до 15 Септември Директорите на детски градини на те-
риторията на Община Плевен следва да актуализират и приемат Пра-
вилник за дейността, в съответствие с изискванията на тази Наредба.

§4. Тази Наредба влиза в сила от 01.09.2016 г. и може да бъде про-
меняна или допълвана при необходимост с решение на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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ОБЩИНА

Колективната награда, присъ-
дена на Общински духов оркес-
тър от Община Плевен по повод 
Деня на българската просвета и 
култура, беше един достоен за-
вършек не само на творческия 
сезон 2015/2016 година, но и 
повод за равносметка, свързан с 
полувековния му юбилей. През 
годините остават спомените за 
многото концертни изяви, радо-
сти и вълнения, които преживява 
всеки един музикант, преминал 
през оркестъра. Сред тях е и ди-
ригентът Пламен Марков, който 
вече девет години е част от жи-
вота на оркестъра. Той споделя, 
че наградата е огромна радост и 
признание за всичко, което музи-
кантите са направили през годи-
ните, за това до къде са стигнали 
като творци и какво им предстои 
занапред. 

В 50-годишната история на 
състава незабравими остават 
имената на основоположниците 
и създателите на духовата фор-
мация. Това са Христо Тонев, 
Иван Свиларов и маестро Атанас 
Чакалов, който отдава 30 години 
от живота си на Общински духов 
оркестър - Плевен. Около десе-
тина са и диригентите, които са 
работили с нашите музиканти. 
Сред тях са Красимир Събчев и 
Владимир Бошнаков. Всеки от 
тях е оставил своя отпечатък вър-
ху развитието на музикантите и 
на състава. Тук не може да не се 
спомене и името на концерт-май-
стора Бисер Божинов, който е и 

втори диригент на оркестъра.
В момента на щат в състава 

са диригент и 24 музиканти, ня-
кои от които имат дългогодишен 
стаж като музиканти, започнали 
работа в оркестъра и останали в 
него до пенсионирането си. При-
мер за това са Бисер Божинов, 
Йордан Банков и Спас Петков. 
Най-младият днес е Кръстан Бо-
жинов. Той е на 22 години, свири 
на кларинет и е възпитаник на 
Националното училище по изку-
ствата „Панайот Пипков”. Затова 
за диригента Пламен Марков е 
особено важно да има прием-
ственост между поколенията. Не 
може да се каже, че оркестърът 
е изцяло мъжки. Единствената 
дама в него е Нина Йорданова, 
която свири на флейта и „пикко-
ло”. „Това е нашето цвете, което 
си отглеждаме с любов и уваже-
ние”, с усмивка обяснява дири-
гентът. 

В края на творческия се-
зон всеки прави равносметка за 
свършеното до момента. Цифри-
те показват, че оркестърът е имал 
една активна и много успешна 
година. Близо 60 са участията, 
концертите и благотворителните 
изяви. В програмата за участие в 
дефилета бяха включени военни 
маршове от класически компози-
тори, произведения от началото 
на 19-ти век като и така нарече-
ната „стрийт-музика”, световно-
известни произведения от фа-
милията Щраус, от Хачатурян, 
както и от българските компози-

тори Александър Райчев, Панчо 
Владигеров и Марин Големинов. 
Бендът изпълнява и разнообраз-
на музика от Глен Милър, Мил-
чо Левиев, Елвис Пресли и Жан 
Тревт, обяснява диригентът Мар-
ков. 

Незабравим за изминалия 
творчески сезон ще остане Ко-
ледният концерт в зала „Катя 
Попова”. В него се включиха и 
певците Доротея Люцканова, Ге-
орги Гарнизов и актрисата Ива 
Николова. В програмата бяха 
подбрани миниатюри от попу-
лярни класически произведения, 

носещи празнично настроение. 
Публиката имаше възможност 
да чуе „Унгарски танци” от Йо-
ханес Брамс, „Виенски валс” от 
Лехар, познати полки и маршо-
ве от фамилията Щраус, както и 
известният на всички меломани 
танц „Лезгинка”. Духовият ор-
кестър зарадва почитателите си 
още с изпълнения на евъргрийни 
на Глен Милър и Рей Чарлз. 

Интересно бе и участието на 
оркестъра в рамките на 55-ата 
годишнина от създаването на 
Националното училище по изку-
ствата „Панайот Пипков”. В зала 
„Божко Шойков” изявата събра 
приятели и колеги на бенда. „Да 
не забравяме, че голям процент 
от музикантите са възпитаници 
на училището, а някои вече и 
преподаватели в него”, уточнява 
Пламен Марков. 

С концерти на открито през 
топлите вечери Общински духов 
оркестър успя отново да зарад-
ва плевенчани и гости на града. 
Диригентът Марков припомни, 
че изявата е в рамките на про-
екта „Лято в градината”, който 
стартира преди няколко години и 
вече има своите почитатели. Ор-
ганизатор е Община Плевен. 

Програмата на бенда е специ-
ално подбрана за представления 
на открито и включва популяр-
ни произведения от световноиз-
вестни композитори от различ-
ни епохи. Концертите винаги 
започват с хоро на патриарха на 
българската духова музика Дико 
Илиев. Сред класическите про-
изведения са изпълненията на 
„Персийски марш” и „Ловджий-

ска полка” от Йохан Щраус- син, 
на „Чардаш” от Виторио Монти и 
на „Рагтайм” от Скот Джоплин. 
Разнообразната програма пред-
ставя и произведения от Милър, 
Елвис Пресли и Стиви Уондър. 
Впечатляваща беше и специал-
ната блок-програма с латиноа-
мериканска музика. При всяка 
изява музикантите подготвяха и 
по едно или две нови произве-
дения, с което искаха приятно да 
изненадат публиката и феновете 
на оркестъра. А зрителите об-
сипваха с бурни аплодисменти 
соловите изпълнения на Петър 
Стойчев, както и музиканта Бой-
ко Николов за аранжиментите на 
голяма част от произведенията. 

С концерт в средата на юли 
приключи творческият сезон и 
музикантите излязоха във вакан-
ция. „Мога да кажа заслужена 
почивка, след интензивния се-
зон, посветен на 50-годишния 
юбилей на Общински духов ор-
кестър и наградата на Община 
Плевен за 24 май. Ние сме  на-
всякъде, няма празници, годиш-
нини, тържества и дефилета в 
града без наше участие. Нека 
не забравяме и индивидуалните 
ни концертни представления”, 
с гордост споделя диригентът 
Марков.

А на прага на новия сезон 
плевенският Общински духов 
оркестър вече има покана за 
участие в новия формат на му-
зикалния фестивал „Преглед на 
духовите оркестри”, който ще се 
проведе в Ботевград. Изявата е 
предвидена за 1 октомври - Деня 
на музиката.
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В една страница трудно би се 
побрало всичко, което може да 
се каже за журналиста и писа-
теля Георги Стойков. Защото от 
времето на работата му в различ-
ни печатни издания, под перото 
му са излезли хиляди страници, 
които са доставили истинско 
удовлетворение на читатели и на 
любители на историята, тради-
циите, фолклора и родовата па-
мет. Наричат „златно” неговото 

Бойка Новоселова  е родена  
в Яворница, китно селце, раз-
положено в полите на Беласица. 
Певицата споделя, че  музиката  
винаги е присъствала в  дома 
й, защото майка й и баба й пе-
ели, а баща й свирил на кавал 
и двоянка. Първата песен, коя-
то Бойка изпълнява като малка 
е „Македонско девойче”. Учи 
в Благоевград, по-късно става 
част от втория състав на ансам-
бъл „Пирин”, който тогава е към  
Профсъюзния дом на културата. 
Но съдбата я довежда на гости в 
Плевен, където се среща с Иван 
Вълев. След конкурс и оспорва-
на надпревара, тя е приета в Се-
верняшкия ансамбъл и е негова 
солистка от 1985 година до днес. 

Певицата говори винаги с 
уважение и почит за маестро 
Вълев. „Той беше известен в 
България  като композитор, ди-
ригент и  музикант. При него 
имаше дисциплина, качество 
и всичко необходимо за отлич-
на работа. По това време беше 
престижно да кажеш, че рабо-
тиш в  Северняшкия ансамбъл”, 
споделя Новоселова. Съставът е 
голям, а изявите на сцена - по-
стоянни. Редуват  концерти в 
Плевен, турнета в страната и в 
чужбина. 

Георги Стойков: Остават делата, думите
ги отвява есенният вятърперо, а творбите 

му „Пъртини”, 
„Южни хълмо-
ве”, „Топове на 
входа” и „Химн 
за родния край” 
- уникални. Това 
са само част от 
мненията на кри-
тиците, писани 
за творчеството 
на Стойков.

Кариерата му 
започва в род-
ното му село 
Дерманци. Пре-
минава през Во-
енното училище 
„Васил Левски” 
- София и служ-
бата му като 
офицер. После 
учи в Академия-
та за обществени 
науки и социал-
но управление 
при ЦК на БКП 
- София. Работи 
в различни кул-
турни институ-
ти, обществени 
и политически 
о р г а н и з а ц и и 

- зам.- главен директор е на ок-
ръжния вестник „Септемврийска 
победа”, директор на филхармо-
нията и на операта. Той е един 
от основателите на клуба на дей-
ците на културата и дружеството 
на писателите, на вестник „Вит” 
и  алманах „Мизия”. Бил е дълго-
годишен секретар и председател 
на Дружеството на писателите в 
Плевен. Депутат e във Великото 
народно събрание.

През всичките тези години, 
където и да работи, Георги Стой-
ков не изоставя писането. Плод 
на пословичното му трудолюбие 
са не само журналистическите 
материали в различни вестници 
и списания, но и авторски книги. 
Окуражителни оценки получава 
от писателите Илия Волен, Дра-
гомир Асенов, Николай Хайтов, 
Тодор Монов, Матей Шопкин и 
други. Добре се приемат от чита-
телите и литературната критика 
повестта „Пъртини”,  романите 
„Южни хълмове” и „Топове на 
входа”,  сборниците разкази и 
новели „От светлина са хора-
та”, „Гласовете, дето ни викат”, 
художествено-документалните 
„Химн за родния край” и „Изпо-
веди под звездите” - за да стиг-
не до „Мисия: свобода”, която бе 
отличена с първо място в разде-
ла за документална публицисти-
ка за 2015 година в годишните 
литературни награди на Съюза 
на българските писатели. 

По думите на Стойков при-
родата е щедра към него. На 20 
февруари т.г. той навърши 85 го-
дини. В ХГ Дарение „Колекция 
Светлин Русев” по инициатива 
на Дружеството на писатели-
те тържествено беше отбеляз-
ан юбилеят му. За празника се 
събра многобройна публика от 
негови почитатели и приятели. 
Сред официалните гости бяха 
кметът на Община Плевен Георг 
Спартански и Христо Ганов, гла-
вен секретар на Съюза на писа-

телите в България. По време на 
срещата бяха представени по-
следните две книги на Стойков 
- художествено-документална-
та повест за Христо Чернопеев 
„Мисия: свобода“ и вторият том 
на „Съхранени спомени“. Писа-
телят беше удостоен с почетния 
приз „Златно перо”, диплом за 
заслуги и значка „Златен Пегас”. 
На церемонията Георги Стойков  
получи и Почетния плакет на 
Община Плевен.

„Приятели от Плевен и стра-
ната не пестяха суперлативи за 
човешките и професионалните 
ми качества, за отдадеността ми 
на каузата на този град. Благода-
ря и на кмета за прочувствените 
слова към мен”, скромно казва 
писателят. Той е автор на повече 
от 20 книги с проза, публицисти-
ка, документални романи и една 
драма - „Поплачи, ако можеш”, 
поставена на софийска сцена. Не-
говите творби са преведени в Ру-
сия, Румъния, Унгария и Сърбия. 
Носител е и на литературните на-
гради „Цветан Спасов”, „Никола 
Ракитин” и „Рена Попова”. 

За дългогодишни постижения 
Георги Стойков беше удостоен и 
с наградата на Община Плевен 
за цялостно творчество. „Тро-
гателно е, когато Общината, в 
лицето на нейния кмет госпо-
дин Георг Спартански, дарява 
внимание. На дело тя показва, 
че цени хората, които доприна-
сят за издигането престижа на 
града ни и на плевенския край. 

Аз съм щастлив, че споделям ви-
сокото внимание с творци като 
Христо Домусчиев, изкуствове-
дката Мария Мескин, скулптор-
ката Убавка Тончев, най-добрите 
преподаватели от училищата, 
културни деятели. Това е голяма 
чест за мен и моето семейство”, 
каза на церемонията Стойков. И 
допълва, че не знае какво го чака 
занапред. „Колкото и дълго да 
живее човек, животът си остава 
една неразгадаема загадка. Оста-
вям на българската литературна 
лавица много книги - дано пот-
рябват някому. Аз съм не само 
трудолюбив, но и щастлив чо-
век. Радвам се на обществено 
признание - почетен гражданин 
съм на Плевен и на Община Лу-
ковит. Случих и добра другарка в 
живота. Дълги години д-р Елена 
Михайлова беше сред уважава-
ните стоматолози в Плевен. От-
гледахме две добри деца - синът 
ни Калин е отдаден на природа-
та лесовъд, дъщеря ни Гергана 
- чудесна цигуларка. Двете ми 
внучки - Елица и Катя са умни 
и красиви”, разказва още за себе 
си Георги Стойков.

На всички плевенчани той 
пожела здраве и дълголетие. 
И верен на себе си посвещава 
стих специално за читателите 
на вестник „Плевен”:

И ако искаш вечен живот -
да оставиш след себе си дела:
младо дръвче със меден плод,
стих песен за пролетта...

Още при постъпването си 
в ансамбъла маестро Иван Въ-
лев пише за Бойка Новоселова 
шопската песен „Понапил ми се 
Илия”. Аранжиментът е на Ан-
гел Шопов. През годините след-
ват поредица от песни от пирин-
ския край. Певицата пее песни 
от всички райони на страната, 
но любими й остават македон-
ските.

Смъртта на Маестро Вълев 
и честите смени в ръководство-
то на ансамбъла оказват своето 
влияние. Но сега надеждата е 
възродена. Бойка Новоселова  е 
категорична, че програмата му 
трябва да бъде осъвременена, но 
да не излиза от корена на фолк-
лора. „Защото измъкнатия корен 
изсъхва”, обяснява ни певицата. 
И допълва, че Северняшкият 
ансамбъл има богата история, 
която трябва да се съхрани. А 
творчеството на Иван Вълев 
трябва да заема специално мяс-
то в репертоара му. Неговата пе-
сен „Тъкала ли си, момина мале” 
е шедьовър, който ще остане в 
годините, твърди певицата. 

Със Северняшкия ансамбъл 
са свързани имената на цели 
фамилии, танцьори, певци и 
музиканти. Сред стожерите на 
колектива са Ангел Шопов, 

Гето Ценковски,  Дончо Пенчев, 
Янко Желязков и други.  Има 
много добри  певици като Елка  
Петкова, Петя Йорданова, както 
и младото попълнение от изпъл-
нители, които са се посветили 
на северняшкия фолклор. Затова  
сега Новоселова иска да предаде  
този дух и обичта към работата 
на младите. И мечтае да намери 
спонсори, за да направи концерт 
с колегите си в родното й село 
Яворница. 

По повод на присъдената 
награда от Община Плевен за 
дългогодишни постижения в 
областта на културата, Бойка 
Новоселова споделя, че това от-
личие е много специално за нея. 
Особено е щастлива, че целият 
художествен съвет застава зад 
предложението за удостояване-
то й.

След 30 години на сцената 
последната изява на Бойка Но-
воселова беше в заключителния  
концерт за сезона на северня-
ците  през юни 2016, където тя 
изпълни шопската песен „Запил 
се Стоян”. „Откакто съм запяла, 

публикат а 
все пее с 
мен”, казва 
п е в и ц ат а .  
И допълва, 
че от май-
ка си знае, 
че щом 
една песен 
е хубава и 
другите ще 
я запеят. 
П о ж е л а в а 
си  здраве 
и дух, за да 
може да пее. 
„Песента е 
тази, която 
ме  държи 
и ме кара 
да летя”, 
споделя пе-
вицата. И 
о п р е д е л я 
своите три 
с и м в о л а 
на живота  
като музи-
ка, въздух и 
вода.

Бойка Новоселова: Откакто съм запяла,
публиката все пее с мен


