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Предстои подписване на договорите с изпълнители
за саниране на 13 жилищни сгради в Плевен
Общо четиридесет и осем жилищни сгради в Плевен до сега
са кандидатствали за саниране
по Националната програма. Две
от тях не са одобрени, тъй като
не отговарят на изискванията.

Дванадесет сгради са получили
положително становище за законосъобразност от областния управител и към настоящия момент
са изпратени писмени искания до
Българска банка за развитие за

сключване на тристранен договор
за целево финансиране. „Парите
за саниране са дадени за усвояване с тази цел, те са за гражданите
на Плевен”, заяви Георг Спартански. „Не саботирам санирането

на сгради”, категоричен беше той.
За по-голяма част от блоковете дейностите и поръчките са
на различен етап. За четири от
сградите предложение за провеждане на обществена поръчка

С изложба започна ХХХ Международен музикален фестивал Лауреатски дни „Катя Попова”, посветена на оперната
прима. 70 фотоса и афиши за постановки, в които незабравимата за музикалната общественост певица е участвала, са
подредени във фоайето на Драматично-куклен театър „Иван
Радоев” - Плевен. Всички ценители на изкуството, решили
да посетят 6-те музикални вечери, имаха възможност да разгледат и изложбата.
Кметът Георг Спартански официално откри фестивала.
Началото беше поставено с оперния спектакъл „Тоска”, посветен на 75 години от рождението на Гена Димитрова. В останалите вечери тематично се представиха плевенски лауреати, бе изнесен концерт под наслов „Тишината на музиката”,
концерт на Плевенската филхармония със солисти от Хърватия, Русия и Украйна, китарен концерт, а финалът на дните
сложи камерният оркестър „Софийски солисти”.

за изготвяне на техническо обследване, технически паспорт
и за енергийна ефективност ще
бъде подадено в началото на
2017 година.
Продължение на стр. 2

ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ
И МОДЕРНИ КЛАСНИ СТАИ
предвижда проектът за
ремонт на ДФСГ „Интелект”

След като Общински съвет даде съгласие Община Плевен в качеството си на бенефициент
да кандидатства с проект за основен ремонт и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност
в ДФСГ „Интелект“, общината изготви и внесе
в Управляващия орган проектно предложение.
Проектът е по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г. и е на стойност 1 400 000 лв. с ДДС. „Смятам, че с тези средства ще се направи едно добро
саниране на сградата. ДФСГ „Интелект“ е едно
от добрите ни училища не само на територията
на община Плевен, но бих казал и в област Плевен“, коментира във връзка с решението председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
Той поясни, че съгласието на местния парламент по
проектното предложение е необходимо, за да бъдат
изпълнени изискванията на Оперативната програма за гарантиране на устойчивост на резултатите от
проекта. Съгласно решението, предназначението на
сградите, които ще бъдат обект на ремонти по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък
от 5 години след приключване на дейностите. Освен
това, включената в проекта образователна институция - т.е. ДФСГ „Интелект“, няма да бъде закривана
за период от 5 години. Решението бе прието с пълно
единодушие от местния парламент.
Община Плевен изготви проектно предложение „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект” - Плевен” за кандидатстване по процедура
BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Компонент
2 „МОН и общини, на чиято територия са разположени професионални училища с изключение на
доминиращите направления „Ветеринарна медицина”, „Горско стопанство” и „Растениевъдство
и животновъдство”. Общината е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Регионална
образователна инфраструктура”.
Продължение на стр. 2

ОБЩИНА

Кабелните оператори да не блокират
дълги райони, иска кметът
Във връзка със сигнали на граждани кметът Георг Спартански и заместникът
му по строителството арх. Невяна Иванчева направиха проверки на дейностите
по полагане на подземни оптични кабели. Според оплакванията, по улиците „Хаджи Димитър”, „Гевгели” и „Самуил” операторите рушат инфраструктурата и не
я поправят след като извършат дейностите си. На място кметът и заместникът му
са провели разговори с техническите екипи, наети от оператора, за обезопасяване
на районите с ленти, регламентираното изхвърляне на отпадъците, спазването на
сроковете и технологията за възстановяване на тротоарните настилки.
Фирмите се ангажират да работят по-експедитивно на къси участъци, за да не се
блокират дълги райони. Засилен пък ще е контролът от страна на Община Плевен.

Предстои
подписване на
договорите с
изпълнители
за саниране на 13
жилищни сгради
в Плевен
Продължава от стр. 1
За тринадесет от сградите
поръчките са приключили. Има
издадени заповеди за класиране
и предстои сключване на договор с определените изпълнители. За блоковете - 115, 127,
228, 315, 333 в жк „Дружба”,
„Спартак” и блок на бул. ”Георги Кочев” №16, както и ШПК 3
в жк „Сторгозия” сроковете за
обжалване са изтекли. На останалите пет - предстои.
„За всеки един от обектите
изпълнителят се е ангажирал с
определен срок - от обявяването на строителна площадка до
издаването на акт 15”, подчерта
Георг Спартански. Той направи сравнение с хода на Националната програма за саниране
в София, където документи за
включване са подадени за 161
блока, а само за 4 са подписани
договори.

Продължава от стр. 1
Предвидената подкрепа по
ОПРР 2014-2020 е за подобряване на материално-техническата
база и ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране
в обществото в процеса по обучение, както и за последващо успешно реализиране на пазара на
труда на учащите се.
Инвестициите в ДФСГ „Интелект” ще имат като непосредствен резултат подобряване на
качеството на образователната
среда и съответно повишаване на
нейната атрактивност. Обновяването на материалната база ще
доведе до цялостно подобряване
на учебния процес и ще улесни
въвеждането на нови методи на
обучение, които да повишат и
задържат интереса на младите
хора. Подобрените условия, модерните класни стаи и кабинети
ще се отразят благоприятно на
мотивацията на учениците за подобро и по-активно обучение,
както и за намаляване процента
на преждевременно напусналите
сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална
реализацията на пазара на труда.
Предвижда се цялостно обновяване на образователната
институциия (включително прилежащите дворни пространства).
Съответните проектни дейности
са по прилагане на енергоефективни мерки, съгласно направено обследване за енергийна
ефективност, издаден сертификат за енергийни характеристики
на сградата, както и на технически паспорт. Целта е постигане
клас на енергопотребление „C”.
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Плевенските театрали ще
представят Шекспир в Русия
Официална покана е получил Драматично-куклен театър „Иван Радоев” Плевен да гостува с две постановки - една
за възрастни и една за деца, на Международния театрален фестивал, който ще
се проведе в побратимения ни Ростов на
Дон. Идеята е обсъдена при гостуването
на наша делегация в руския град по повод
празниците му. Тогава плевенската делегация се среща с директора на Ростовския
академичен младежки театър - Карина
Сердюченко. Оказва се, че театърът е в
подготовка на Международен фестивал,
който ще се проведе през първата седмица
на октомври 2017 година. „След разговор
с директора Васил Василев се уточнихме
плевенският театър да участва с пиесата „Цимбелин” от Шекспир и с детската
куклена пиеса „Тигърчето Спас и малкото
голямо слонче”. Шекспир е отлично приеман от руската публика”, сподели началникът на отдел „Култура” в Община Плевен Стефка Григорова.
Преводът на пиесата „Цимбелин” е
на Валери Петров, а на сцената си дават
среща четири поколения актьори. Това
и прави спектакъла на театъра ни уникален. Постановката е на Лилия Абаджиева,
която е поставяла Шекспир в ранните си
студентски години, участвала е с негови
пиеси по покана на различни театри в Русия, Англия и САЩ. На плевенска сцена
тя е гостувала с дипломния си спектакъл
„Хамлет”. Сега се е заела с нелеката задача да пресъздаде авторовия текст в стила
на времето на Шекспир, като в постановката всички роли се изпълняват от мъже.
Костюмите, сценографията и осветлението също са изработени специално за пред-

ставлението. „На 26 септември получих
писмо от директорката на театъра, с което
тя предлага по повод 140-годишнината от
Освобождението на Плевен, Ростовският
академичен младежки театър да гостува с
пиесата „Господин Ибрахим” от известния
драматург Ерик-Еманюел Шмит. Френскобелгийският автор, чиито пиеси се играят
по световните сцени, е добре познат на
българската публика. Това е писател, който посвещава много от творбите си на различните етноси и религии. Такава е и пиесата, която ние ще имаме удоволствието да
видим на плевенска сцена. Малко еврейско дете, което живее в сърцето на Париж,
остава сираче и е осиновено от мюсюлманина господин Ибрахим”, споделя още
Григорова. И допълва, че гостуването на
плевенския театър в Ростов на Дон и участието му в този Международен театрален
фестивал, в който за сега има заявка от 11
държави, е един добър знак за възобновяването на културния обмен между двата
побратимени града. „С ростовския началник на отдел „Култура” Людмила Лисичина разговаряхме за подготовка на съвместна изложба на групата на плевенските и на
ростовските художници. В миналото тези
контакти са били много по-интензивни, но
в последните 4-5 години има спад. Предстоят разговори и съм убедена, че подобна
изява ще се случи. Има възможност през
2017 година - за празниците на Ростов на
Дон, да гостува Северняшкият ансамбъл
за народни песни и танци „Иван Вълев”,
а за 1 декември - Казашкият танцов ансамбъл да гостува в Плевен. Мисля, че това са
добри новини за културата в Плевен”, допълва Стефка Григорова.

Подобрени условия и модерни...
Ще се реализират строителномонтажни работи за топлинно
изолиране на пода и външните
стени, подмяна на дограмата
(външна) с PVC дограма с двоен
стъклопакет - нискоемисионно
външно стъкло; топлоизолация
на покрива чрез полагане на топлинна изолация; повишаване
ефективността на отоплението чрез подмяна на горивната
система и подмяна на част от
тръбната инсталация; ремонт и
реконструкция на ВиК инсталации; боядисване; ремонт на
подови настилки, подмяна на
осветителните тела в класните
стаи, зали, библиотека, зала за

съвещания, физкултурния салон; доизграждане на системата
за видеонаблюдение на класни
стаи и кабинети, ключови точки
от коридори, стълбища, фоайета, училищния двор и спортните
площадки.
Ще се осигури достъпна среда до и в сградата чрез изграждане на вътрешен асансьор с
три спирки, ремонт на съществуващата рампа за хора в неравностойно положение, както и
адаптиране на част от съществуващите санитарни възли в такива, достъпни за хора с увреждания.
Ще се проведат мероприятия

по вертикалната планировка на
ДФСГ „Интелект”, целящи ремонт и възстановяване на оградите на дворното пространство,
в т. ч. тези на игрища; ремонт
на компрометирани участъци от
прилежащите тротоари и частична подмяна на настилките
на футболното, баскетболно и
волейболно игрища, оформяне
достъпа до тях; облагородяване
на дворното пространство чрез
подобряване на алейната мрежа
и възстановяване на цветни и
тревни площи.
„Очаквам проектът да се реализира и училището ни да стане
още по-привлекателно място за
обучение на младите хора”, заяви
Галя Димитрова, зам.-директор на
ДФСГ „Интелект” - Плевен.
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Р Е Ш Е Н И Е № 326/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 година.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2015 - 2019 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Р Е Ш Е Н И Е № 329/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Доклад относно изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2015 г. 31.12.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140,
ал.5 от Закона за публични финанси и чл.53 от Наредба
№10 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Плевен,
по предложение от Постоянна комисия по „Бюджет и
финансова политика”, с вх.№ ОбС-0537/27.09.2016 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 6 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

1. Утвърждава уточнения план по бюджета на Община Плевен за 2015 година по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация към
31.12.2015 г., както следва:
- По прихода - 81 919 119 лева;
- По разхода - 81 919 119 лева.
/Съгласно приложенията/
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на
Община Плевен за 2015 година и утвърждава прихода в размера на 70 416 052 лева и разхода в размер на
70 416 052 лева, разпределени съгласно Единната бюджетна класификация.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публични финанси и чл.53 от Наредба №10 на
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0331/25.04.2016 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17,
точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 332/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, т.2 и т.3,
ал.4, ал.5, т.2 и ал.6 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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя чл.16, ал.2 на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2015-2019 година, както следва:
„(2) Общинския съвет избира до петима заместникпредседатели на Съвета.”
§2. Изменя чл.83, ал.6 на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2015-2019 година, както следва:
„(6) Забранява се влизането в Заседателната зала на
лица с неприлично облекло, в нетрезво състояние демонстриране на агресивно или скандално поведение.”
§3.Изменението влиза в сила от деня на неговото
приемане.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2015 - 2019 година, по предложение от
Група Общински съветници „Плевен може - Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 330/29.09.2016 г., гр. Плевен
побеждава”, с вх.№ ОбС-0028-2/14.09.2016 г., на заОТНОСНО:
Актуализиране на Сборния бюджет на
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на
29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 1 от дневния ред, Община Плевен за 2016 година
и е подпечатано с официалния печат на Общински На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев администрация, чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси, чл.41, ал.2 от Наредба №10 за условията и
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълР Е Ш Е Н И Е №327/29.09.2016 г., гр. Плевен
нение и отчитане на Бюджета на Община Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 016/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.24, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната адми- 1. Увеличава Приходната част на Сборния бюджет на
нистрация
Община Плевен за 2016 година, §93-36 „Друго финанОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
сиране”, с 380 568,47 лева.
Р Е Ш И:
2. Увеличава Разходната част на Сборния бюджет на
Община Плевен за 2016 година в частта „Местни дейнос1. Допълва Решение №016/21.12.2015 г. на Общин- ти”, дейност 629 „Други дейности по опазване на околски съвет - Плевен както следва:
ната среда”, §10-20 „Външни услуги” с 380 568,47 лева.
1.1. В точка 1, числото 4 се заменя с числото 5.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
1.2. Създава се нова точка 3.5., със следното съдър- всички правни и фактически действия, продиктувани
жание:
от настоящото решение.
„3.5. Пепо Василев Петков”
Мотиви: Настоящото решение е прието на основаМотиви: Настоящото решение е прието на основа- ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
местното самоуправление и местната администра- чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.41,
ция, по предложение от Група Общински съветници ал.2 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне
„Плевен може - Плевен побеждава”, с вх.№ ОбС- на тригодишна бюджетна прогноза за местните дей0045/19.09.2016 г., на заседание на Общински съвет ности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчита- Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17, не на Бюджета на Община Плевен, по предложение от
точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
печат на Общински съвет - Плевен.
ОбС-0111-6/19.09.2016 г., на заседание на Общински
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол
№ 17, 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 № 328/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Управител на „Паркстрой”
ЕООД, гр. Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 331/29.09.2016 г., гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9
ОТНОСНО:
Извършване на вътрешни компенсираот Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5, във връзка с чл.147, ал.2 ни промени между обектите от Инвестиционната
от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 и чл.19 от Наредба програма на Община Плевен за 2016 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
№8 на Общински съвет - Плевен
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за пубР Е Ш И:
личните финанси и чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба №10
1. Отменя Решение №269/28.07.2016 г. на Общински за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
съвет - Плевен.
2. Освобождава от длъжност, но не освобождава от приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Оботговорност Красимир Бориславов Петков - управител щина Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на „Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен.
Р Е Ш И:
3. Избира Дамянка Йорданова Владимирова за управител на „Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен, за срок от 3 /
1. Изменя Инвестиционната програма на Община
три/ години, считано от 30.09.2016 г.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши Плевен за 2016 година, финансирана с бюджетни среднеобходимите правни и фактически действия във връз- ства, както следва:
ка с прекратяване договора за управление на Красимир 1.1. Създава обект „Асфалтиране на пешеходна алея,
Бориславов Петров и избора на управител на друже- находяща се в парк с. Върбица, Община Плевен”, финансиран със собствени бюджетни средства: било 0
ството.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- лева, става 3888,00 лева.
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за 2. Намалява „Резерв за непредвидени и неотложни
местното самоуправление и местната администрация, разходи” с 3 888,00 лева.
чл.137, ал.1, т.5, във връзка с чл.147, ал.2 от Търгов- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
ския закон, чл.17, ал.1, т.1 и чл.19 от Наредба №8 на всички правни и фактически действия, в изпълнение
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг на настоящото решение.
Леонидов Спартански, с вх.№ ОбС-0146-7/27.09.2016 Мотиви: Настоящото решение е прието на основаг., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе- ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
но на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 3 от дневния местното самоуправление и местната администрация,
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси
и чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 за условията и
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза

1. Разрешава сформирането на маломерни и слети
паралелки в общинските училища на територията на
Община Плевен за учебната 2016/2017 година, както
следва:
1.1. НУ ”Хр. Ботев”, с. Дисевица - една маломерна
паралелка във ІІ клас с брой ученици 15;
1.2. СУ ”Хр.Ботев” , гр.Славяново - една маломерна
паралелка в І клас с брой ученици 12, една маломерна
паралелка в VІІ клас с брой ученици 17, една маломерна паралелка в Х клас с брой ученици 13, ,една маломерна паралелка в Х клас с брой ученици 16,
1.3. ОУ ”Хр. Ботев”, с. Мечка - маломерна паралелка
във ІІ клас с брой ученици 13, маломерна паралелка
в V клас с брой ученици 13, маломерна паралелка в
VІ клас с брой ученици 15, маломерна паралелка в VІІ
клас с брой ученици 14, маломерна паралелка в VІІІ
клас с брой ученици 12,
1.4. СУ ”П.К.Яворов”, гр. Плевен - маломерна паралелка в VІІІ клас с брой ученици 15, маломерна паралелка в ІХ клас с брой ученици 17, маломерна паралелка в Х клас с брой ученици 14, маломерна паралелка в
ХІа клас с брой ученици 13, маломерна паралелка в ХІ
б клас с брой ученици 10 и маломерна паралелка в ХІІ
б клас с брой ученици 10;
1.5. ОУ ”Н.Й. Вапцаров”, гр. Плевен - маломерна паралелка в І клас с брой ученици 10, маломерна
паралелка във ІІ клас с брой ученици 14, маломерна
паралелка в ІІІ клас с брой ученици 13, маломерна паралелка в ІV клас с брой ученици 15, маломерна паралелка в V клас с брой ученици 12, маломерна паралелка в VІ клас с брой ученици 12, маломерна паралелка
в VІІ клас с брой ученици 15, маломерна паралелка в
VІІІ клас с брой ученици 10,
1.6. ОУ ”Л.Станев”, гр. Плевен - маломерна паралелка в І клас с брой ученици 13, маломерна паралелка в
ІV б клас с брой ученици 14,
1.7. ОУ ”Хр.Ботев”, с. Николаево - маломерна паралелка в І клас с брой ученици 14, маломерна паралелка
във ІІ клас с брой ученици 12, маломерна паралелка в
V клас с брой ученици 14;
1.8. ОУ ”В.Левски”, гр.Плевен - маломерна паралелка в VІ клас с брой ученици 12, маломерна паралелка в
VІІ клас с брой ученици 13
1.9. ОУ ”Отец Паисий”; с.Опанец - маломерна паралелка във ІІ клас с брой ученици 11, маломерна паралелка в ІІІ клас с брой ученици 15, маломерна паралелка в VІ клас с брой ученици 17, маломерна паралелка в
VІІІ клас с брой ученици 16, една слята паралелка І-ІV
клас с брой ученици 15 и една слята паралелка V-VІІ
клас с брой ученици 15;
1.10 ОУ”Хр.Ботев”с.Пелишат - една слята паралелка
І-ІІ клас с брой ученици 15, една слята паралелка V-VІ
клас с брой ученици 14, една слята паралелка VІІ-VІІІ
клас с брой ученици 16
1.11. ОУ ”В.Левски”, с. Беглеж - една слята паралелка І-ІІІ клас с брой ученици 11, една слята паралелка
ІІ-ІV клас с брой ученици 10, една слята паралелка
V-VІ клас с брой ученици 13 и една слята паралелка
VІІ-VІІІ клас с брой ученици 14
1.12. ОУ ”Антон Страшимиров”,с. Бохот - една слята
паралелка V-VІ клас с брой ученици 17 и една слята
паралелка VІІ-VІІІ клас с брой ученици 14
1.13. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”,с.Ясен - маломерна паралелка в І клас с брой ученици 11, маломерна
паралелка в ІІІ клас с брой ученици 13, маломерна
паралелка в VІ клас с брой ученици 16, маломерна
паралелка в VІІІ клас с брой ученици 12 и една слята
паралелка ІІ-ІV клас с брой ученици 12.
2.Отпуска допълнителни финансови средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за определената дейност на следните учебни заведения:
2.1. НУ ”Хр. Ботев”,с. Дисевица - 287 лв.;
2.2. СУ ”Хр.Ботев”,гр.Славяново - 3084 лв.;
2.3. ОУ ”Хр. Ботев”, с. Мечка- 4515 лв.;
2.4. СУ ”П.К.Яворов”, гр. Плевен - 6020 лв.;
2.5. ОУ ”Н.Й. Вапцаров”, гр. Плевен - 7525 лв.;
2.6. ОУ ”Л.Станев”,гр. Плевен - 1075 лв.;
2.7. ОУ ”Хр.Ботев”, с. Николаево - 2150 лв.;
2.8. ОУ ”В.Левски”,гр.Плевен- 2365 лв.;
2.9. ОУ ”Отец Паисий”; с.Опанец - 3655 лв.;
2.10. ОУ ”Хр.Ботев”с.Пелишат - 4018 лв.;
2.11. ОУ ”В.Левски”, с. Беглеж - 11480 лв.;
2.12. ОУ ”Антон Страшимиров”,с. Бохот - 2870 лв.;
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2.13. ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”,с.Ясен - 4300 лв.
Общият размер на финансовите средства за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в упоменатите учебни заведения за учебната 2016/2017г. е в
размер на 53 344лв.
3. Средствата да бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен за 2017 година.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, т.2 и т.3, ал.4, ал.5, т.2 и ал.6
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 предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0525/19.09.2016 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17,
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 № 333/29.09.2016 г.
ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - План
за Застрояване за поземлени имоти с номера 192008,
152002, 152021, 152004, 152005, 152006, 152007, 152008,
152010, 152015, 152016, 152017, 152018, 152019, 152020,
201007, 201011, част от 100 и част от 192007 в местността Над село в землището на с. Бохот
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, на основание чл. 124а, ал.
1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 6, чл. 8, чл. 36, ал. 1, т. 2 и
ал. 3 от Закона за общинска собственост, чл. 18 от
Закона за опазване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти с номера 192008, 152002, 152021, 152004,
152005, 152006, 152007, 152008, 152010, 152015,
152016, 152017, 152018, 152019, 152020, 201007,
201011, част от 100 и част от 192007 в местността Над
село в землището на с. Бохот
2. Дава предварително съгласие за промяна характера на общински поземлен имот 201011-полски път
и части от общински поземлени имоти 100-полски път
и 192007-местен път от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде заповед за одобряване на проекта за изменение на ПУП
по т. 1 и сключи договор за продажба на общински поземлен имот 201011 и части от общински поземлени
имоти 100 и 192007 с ЕТ „Елвекс - Цветан Миков”,
съгласно чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от от Закона за общинска собственост.
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 самоуправление и местната
администрация, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5
и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, чл. 6, чл. 8, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от
Закона за общинска собственост, чл. 18 от Закона за
опазване на земеделските земи, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0469/19.07.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол №
17, 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 № 334/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за мотивирано предписание
за изменение на Подробен устройствен план - План
за регулация и застрояване за урегулирани поземлени
имот ІІІ, ІV, V и VІ в кв.12 по плана на ж.к. ”Дружба”,
гр. Плевен и задънена улица по ок 172а към ок173
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.2, ал.2 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
устройствен план - План за регулация и застрояване за
урегулирани поземлени имоти ІІІ - За единно средно
политехническо училище, ІV - За обществено обслужване, І - За микрорайонен център, клуб с универсална
сграда, магазини, заведения за общ. Хранене, комунално-битови услуги и паракотелно и VІ - За трафопост в
кв.12 по плана на ж.к. „Дружба”, гр. Плевен и задънена
улица по ок 172а към ок 173.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне
с мотивирано предписание на основание чл.135, ал.3
от Закона за устройство на територията да се изработи
проект за изменение на действащия Подробен устрой-
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ствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани имоти ІІІ - За единно средно политехническо
училище, ІV - За обществено обслужване, І - За микрорайонен център, клуб с универсална сграда, магазини,
заведения за общ. Хранене, комунално-битови услуги
и паракотелно и VІ - За трафопост в кв.12 по плана на
ж.к. „Дружба”, гр. Плевен и задънена улица по ок 172а
към ок 173.
3. Дава съгласие за промяна на характера на части от
задънена улица по ок 172а към ок 173 по плана на гр.
Плевен, от публична общинска собственост в частна
общинска собственост, по приложено графично предложение за изменение на Подробен устройствен план
- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІІ - За единно средно политехническо
училище, ІV - За обществено обслужване, І - За микрорайонен център, клуб с универсална сграда, магазини,
заведения за общ. Хранене, комунално-битови услуги
и паракотелно и VІ - За трафопост в кв.12 по плана на
ж.к. „Дружба”, гр. Плевен и задънена улица по ок 172а
към ок 173.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде заповед за одобряване на проекта за изменение на ПУП
по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, , чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0553/19.09.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол №
17, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

бл. Съдружие; Първа клинична база; бул. „Христо
Ботев”№2; Медицински университет; бул. „Христо
Ботев”№1, бул. „Христо Ботев”№3; ул.”Плевенска епопея”; Автоцентър; Печатница; Моста; Печатница Автоцентър; ул.”Плевенска епопея”; бул.”Христо Ботев”3;
бул. „Христо Ботев”1; Медицински университет; бул.
„Христо Ботев”№2; Първа клинична база; бл. „Съдружие”; ул. „Гренадерска”; Битова Техника; Пазара; Сторгозия1; ШПК; ЛВТ, съгласно маршрутно разписание
№447, неразделна част от настоящото решение”.
3. Останалата част от Решение №299/25.08.2016 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.17, ал.5 от Закон за автомобилните превози и
чл.16 г, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за
осъществяване на обществени превози с автобуси, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0495-1/19.09.2016 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016
г., Протокол № 17, 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 № 337/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Откриване на полудневна подготвителна група в ДГ „Биляна”, с.Буковлък, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.1
от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.16, ал.1 от Наредба №5 за предучилищното
образование и съгл. Приложение към чл.2, ал.1 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 граР Е Ш Е Н И Е № 335/29.09.2016 г., гр. Плевен дини и обслужващите звена
ОТНОСНО: Заявление за мотивирано предписание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-За обществено обР Е Ш И:
служване в кв.11 по плана на ж.к.”Дружба”, гр. Плевен
На основание 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 1. Открива една група за деца на пет и шест годишна
8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и възраст при полудневна организация на предучилищместната администрация чл.134, ал.1, т.1 от Закона ното образование в ДГ „Биляна”, с. Буковлък, считано
за устройство на територията
от 01.10.2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърР Е Ш И:
ши необходимите правни и фактически действия, във
връзка с изпълнение на настоящото решение.
1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРО- Мотиви: Настоящото решение е прието на основаБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ние чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот V - За и местната администрация, чл.67, ал.1 от Закона за
обществено обслужване - частна общинска собстве- предучилищното и училищното образование, чл.16,
ност в кв.11 по плана на жк „Дружба”, гр. Плевен.
ал.1 от Наредба №5 за предучилищното образование
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне и съгл. Приложение към чл.2, ал.1 от Наредба №7 от
с мотивирано предписание на основание чл.135, ал.3 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и груот Закона за устройство на територията да се израбо- пите и броя на учениците и на децата в паралелките и
ти проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН в групите на училищата, детските градини и обслужУСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ващите звена, по предложение от Георг Спартански ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот V - За Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0547/15.09.2016
обществено обслужване - частна общинска собстве- г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проност в кв.11 по плана на жк „Дружба”, гр. Плевен.
ведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 13 от
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 Общински съвет - Плевен.
от Закона за местното самоуправление и местната
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
администрация чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСР Е Ш Е Н И Е № 338/29.09.2016 г., гр. Плевен
0554/19.09.2016 г., на заседание на Общински съвет
ОТНОСНО:
Изменение на програмата за развитие
- Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17,
точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния на „Диагностично-консултативен център ІІ-Плевен”
ЕООД
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16,
чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба №8 на Общински
съвет - Плевен за условията и реда за упражняване
Р Е Ш Е Н И Е № 336/29.09.2016 г., гр. Плевен правата на собственик от Община Плевен върху обОТНОСНО: Изменение на Решение №299/25.08.2016 щинската част от капитала на търговските дружества
г. на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
Р Е Ш И:
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.17, ал.5 от Закон за автомобилните 1. Изменя програмата за развитие на „Диагностичнопревози и чл.16 г, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен
г. за условията и реда за утвърждаване на транспорт- за 2016 година, утвърдена с Решение №094/25.02.2016
ни схеми за осъществяване на обществени превози с г. на Общински съвет - Плевен, както следва:
Сигмоидоскоп за гастродиагностичен кабинет с проавтобуси
гнозна стойност 30 000 лв. без ДДС, се заменя с ВиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
деоколоноскоп за гастродиагностичен кабинет с проР Е Ш И:
гнозна стойност 70 000 лв. без ДДС.
1. Текстът на т.2 от Решение №299/25.08.2016 г. на Инвестицията ще бъде направена със средства от
Общински съвет - Плевен се изменя и допълва, като преотстъпения дивидент за 2015 година.
придобива следната редакция:
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно„Открива нова тролейбусна линия №33 с маршрут по вание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуновоизграденото трасе през ж.к.”Кайлъка”, а именно: правление и местната администрация, чл.16, чл.17,
Сторгозия бл.51; Сторгозия бл.5, Пазара; Битова техни- ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба №8 на Общински съвет
ка; Дом на книгата; ПГ по облекло и текстил; Община - Плевен за условията и реда за упражняване правата
Плевен; Орион; ВиК; Китайска стена; Автоцентър; на собственик от Община Плевен върху общинската
Трафопост „Ильо Войвода”; ж.к.”Кайлъка” бл.314; част от капитала на търговските дружества, по предж.к.”Кайлъка бл.345; ул.”Райски кът”; Моста; Печатни- ложение от Постоянна комисия по „Стопанска полица; Китайска стена; ВиК; Орион; Община Плевен; ПГ тика и транспорт”, с вх.№ ОбС-0171-12/05.08.2016 г.,
по облекло и текстил; Дом на книгата; Битова техника; на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
Пазара; Сторгозия 1; Сторгозия бл.61; ПГ по транспорт; на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 14 от дневния
Сторгозия бл.51, съгласно маршрутно разписание №336, ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
неразделна част от настоящото решение”.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
2. Текстът на т.6 от Решение №299/25.08.2016 г. на
Общински съвет - Плевен се изменя и допълва, като
придобива следната редакция:
Р Е Ш Е Н И Е № 339/29.09.2016 г., гр. Плевен
„Открива нова тролейбусна линия №44, със следния
маршрут: ЛВТ; ШПК; Сторгозия 1; Пазара; Битова ОТНОСНО: Ползване на финансови средства от
набрани отчисления по чл.64 от Закона за управление
Техника; ул.”Гренадерска”;
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на отпадъците /ЗУО/ за предварително третиране
чрез сепариране на смесени битови отпадъци и оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в
Регионална система за управление на отпадъците в
регион Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наредба №7 от 19
Декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Р Е Ш Е Н И Е № 341/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Ползване на финансови средства от
набрани отчисления по чл.64 от Закона за управление
на отпадъците /ЗУО/ за изготвяне на морфологичен
анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образуване на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наредба №7 от 19
декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие набрани средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците и
чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начи- 1. Дава съгласие набрани средства от отчисленияна за изчисляване и определяне размера на обезпе- та по чл.64 от Закона за управление на отпадъците и
ченията и отчисленията, изисквани при депониране чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
на отпадъци, да се разходват от Община Плевен, чрез за изчисляване и определяне размера на обезпеченията
нейния бюджет за осигуряване финансирането на и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъдейностите: предварително третиране чрез сепари- ци, да се разходват от Община Плевен, чрез нейния
ране на смесени битови отпадъци и оползотворяване бюджет за осигуряване финансирането по Договор
чрез компостиране на зелени отпадъци в Регионална ФСД -886-15/07.09.2015 г. с предмет: „Изготвяне на
система за управление на отпадъците в регион Пле- морфологичен анализ на състава и количеството на
вен от сключен Договор с оператора на Регионалната битовите отпадъци, образувани на територията на Община Плевен”.
система.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подаде За- 2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подаде Заявление до Регионална инспекция по околната среда явление до Регионална инспекция по околната среда и
и водите /РИОСВ/, гр. Плевен с искане за периодично водите /РИОСВ/ - гр. Плевен с искане за освобождаосвобождаване на финансови средства, представлява- ване на финансови средства, представляващи част от
щи част от натрупаните от Община Плевен средства натрупаните от Община Плевен средства по реда на
по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъ- чл.64 от Закона за управление на отпадъците в банкоците в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ вата сметка за чужди средства на РИОСВ - гр. Плевен,
- гр. Плевен, за извършване на предварително третира- за извършване на морфологичен анализ по т.1.
не чрез сепариране на смесени битови отпадъци и за Мотиви: Настоящото решение е прието на основаоползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъ- ние чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното саци в Регионална система за управление на отпадъците моуправление и местната администрация, във връзка
с чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наредба №7 от 19 декември
в регион Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
ние чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното са- размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
моуправление и местната администрация, във връзка при депониране на отпадъци, по предложение от Георг
с чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наредба №7 от 19 Декември Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 0532/31.08.2016 г., на заседание на Общински съвет
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани - Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17,
при депониране на отпадъци, по предложение от Георг точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
0530/31.08.2016 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17,
точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
Р Е Ш Е Н И Е № 342/29.09.2016 г., гр. Плевен
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен
да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Плевен
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона
Р Е Ш Е Н И Е № 340/29.09.2016 г., гр. Плевен
за
местното самоуправление и местната администраОТНОСНО: Ползване на финансови средства от
набрани отчисления по чл.64 от Закона за управление ция, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за вона отпадъците /ЗУО/ за извършване на доставки, не- дите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
обходими за функционирането на Регионалната сисР Е Ш И:
тема за управление на отпадъците - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наредба №7 от 19
декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие натрупани средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците и
чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията
и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, да се разходват от Община Плевен, чрез нейния
бюджет за осигуряване финансирането на изпълнението на доставки на оборудване за РСУО /Регионална
система за управление на отпадъците/ - Плевен, обособени в следните позиции:
- Доставка на контейнери за Сепарираща инсталация
и за Център за предаване на отпадъци;
- Доставка на контейнери, предназначени за разделно
събиране на зелените отпадъци от територията на общините от регион Плевен;
- Доставка на мобилни дизелови резервоари;
- Доставка и монтаж на кран върху надстройката на
шасито на транспортен автомобил марка FORD модел
GARGO 1832 DC.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подаде Заявление до Регионална инспекция по околната среда и
водите /РИОСВ/ - гр. Плевен с искане за освобождаване на финансови средства, представляващи част от
натрупаните от Община Плевен средства по реда на
чл.64 от Закона за управление на отпадъците в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ - гр. Плевен,
за извършване на доставките по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наредба №7 от 19 декември
2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0531/31.08.2016 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17,
точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен - Георг Леонидов Спартански, да представлява
Община Плевен в заседанието на Общото събрание на
Асоциация по ВиК - Плевен, насрочено за 30.09.2016г.,
като гласува по точките от дневния ред, както следва:
1. Приемане на решение за промяна на границите на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Плевен, на основание
чл.198а, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Кнежа - да гласува „ЗА”.
ІІ. Определя като резервен представител на Община
Плевен 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 необходими правни и фактически действия в
изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието 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.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, по
предложение от арх. Невяна Иванчева - ВРИД Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0546/15.09.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
29.09.2016 г., Протокол № 17, 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 № 343/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда, построена в общински имот съставляващ УПИ V, кв.2 по плана на
с.Опанец, 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 Закона за собствеността, чл.34,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2,
чл.6, т.1 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да не закупи - имот, представляващ къща построена в общинско дворно място, съставляващ УПИ V, кв.2
по плана на с.Опанец, Община Плевен, за сумата от
6 000 /шест хиляди/ лева без ДДС.

брой 8 (32),
10 октомври 2016 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение
от Стефан Милев - ВРИД Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0544/14.09.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17, 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 № 344/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот - незастроен урегулиран поземлен имот с
идентификатор 56722.663.239 - ХVІІІ-7944, кв.459,
отреден за жилищно строителство, гр. Плевен,
ул.”Драва”№37, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Плевен за 2016 г., в раздел ІІІ., буква Б. Имоти,
които Община Плевен има намерение да продаде с
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.663.239 с площ 277 кв.м. урбанизиране
територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по план за регулация на града - ХVІІІ-7944,
кв.459, отреден за жилищно строителство, находящ
се в гр. Плевен, ул. „Драва”№37, актуван с АОС
№41753/08.08.2016 г.
2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска
собственост, актуван с АОС №41753 от 08.08.2016 г.,
находящ се в град Плевен, ул.”Драва”№37, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор
56722.663.239 с площ 277 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а
по план за регулация на града ХVІІІ-7944, кв.459, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг
с тайно наддаване, с предварително представяне на
предложенията от участниците в администрацията на
Община Плевен, при първоначална цена 28 000 лева
без ДДС и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе публичния
търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1
и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0540/08.09.2016
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 20 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 345/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на
съществуваща жилищна сграда върху общински недвижим имот в град Плевен, ул.”Ген. Ганецки”№47
- ПИ 56722.661.817
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

ция, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от арх. Невяна Иванчева - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0550/19.09.2016 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17,
точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

от недвижим, нежилищен имот- публична общинска
собственост, находящ се на ул.”П.Р.Славейков”№12,
гр. Плевен, актуван с АОС №41341/15.10.2015 г.
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.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Р Е Ш Е Н И Е № 346/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване към
жилищна сграда върху общински недвижим имот в
град Плевен, ул.”Оряхово”№9, кв.7 - ПИ 56722.654.195
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление
на НУ „Патриарх Евтимий” - гр. Плевен, част от недвижим, нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се на ул.”П.Р.Славейков”№12, гр.
Плевен, актуван с АОС №41341/15.10.2015 г., представляващ три стаи с №№13,16 и 17 с обща застроена
площ от 150 кв.м. и кабинет №15 с площ 12 кв.м., находящи се на втория етаж в двуетажна училищна сграда със сутерен с идентификатор 56722.660.25.1 и със
застроена площ 474 кв.м..
2. Безвъзмездното управление на имота да се предостави за срок от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. Консумативните разходи за периода на престоя,
свързани с текущото обслужване и поддръжка на предоставения имот, са за сметка на бюджета на НУ „Патриарх Евтимий”, гр. Плевен.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно управление на имота по т.1
с Директора на НУ „Патриарх Евтимий” - гр. Плевен,
съгласно действащите законови разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост
и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от арх. Невяна Иванчева - ВРИД
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0549/17.09.2016
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 24 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

1. Да се учреди на Георги Камафилчев Тонов и Цветелина Милкова Тонова, възмездно право на пристрояване със застроена площ 13,50 кв.м. върху урегулиран поземлен имот с идентификатор: 56722.654.195,
по план за регулация - УПИ ХVІІ, кв.7, гр. Плевен,
ул.”Оряхово”№9, актуван с акт за честна общинска
собственост №40782/26.11.2014 г., за изграждане на
складово помещение и затваряне на входното предверие към собствената им законно построената в имота
едноетажна жилищна сграда, по одобрен на 23.08.2016
г. от Главния архитект на Община Плевен инвестиционен проект.
2. Правото на пристрояване да се учреди за сумата от
800 /осемстотин/ лева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
договор за учредяване възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от арх. Невяна Иванчева - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0547/15.09.2016 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17,
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 № 347/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за безвъзмездно управление от 15.10.2015 г. между Община
Плевен и Министерство на вътрешните работи за
нуждите на Зонално жандармерийско управление 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.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление
на Главна дирекция „Национална полиция” към Министерството на вътрешните работи за нуждите на
Зонално жандармерийско управление /ЗЖУ/ - Плевен за срок до 31.12.2016 г., недвижим нежилищен
имот - частна общинска собственост, находящ се в
гр. Плевен, ул.”Стоян Заимов”№3, актуван с АОС
№38155/28.08.2015 г., представляващи административни сгради, както следва:
1.1. Двуетажна сграда с идентификатор 56722.668.2.7
със застроена площ 365 кв.м.
1.2. Едноетажна сграда с идентификатор 56722.
668.2.8 със застроена площ 86 кв.м.
1.3. Едноетажна пристройка - вход с идентификатор
56722.668.2.10 с площ 4 кв.м.
1.4. Едноетажна сграда с идентификатор 56722.
668.2.11, състояща се от канцеларии и гараж със застроена площ 323 кв.м.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи допълнително споразумение с Министерството на
вътрешните работи за удължаване срока на действащия договор до 31.12.2016 г., съгласно действащите
законови разпоредби.
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.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост
и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0541/08.09.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 23 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

1. Да се учреди на Данаил Христов Петков и Анелия
Христова Стойнова възмездно право на пристрояване
със застроена площ 20,15 кв.м. /двадесет кв.м. и 15
кв.см/ върху общински недвижим имот, находящ се в
град Плевен, ул.”Ген. Ганецки”№47, представляващ
застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
56722.661.817 - УПИ ХІІІ-8688, кв.70, актуван с акт за
частна общинска собственост №36352 от 15.10.2010 г.,
по одобрен инвестиционен проект, към съществуваща
едноетажна жилищна сграда, собственост на Данаил
Христов Петков и Анелия Христова Стойнова.
2. Правото на пристрояване да се учреди за сумата от
2 000 /две хиляди/ лева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
договор за учредяване възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и нормативните изисквания.
Р Е Ш Е Н И Е № 348/29.09.2016 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за упраза местното самоуправление и местната администра- вление на НУ „Патриарх Евтимий” - гр. Плевен, част

Р Е Ш Е Н И Е № 349/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти
- публична общинска собственост, за възмездно право
на поставяне на преместваеми обекти - рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - 2 бр., по плана на гр.
Плевен, на основание чл.57 от ЗУТ
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.7 от Закона за общинската
собственост, чл.57 от Закона за устройство на територията, чл.12, ал.3 от Наредба №15 на Общински съвет
- Плевен, 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:
І. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години
части от имоти - публична общинска собственост, за
възмездно право на поставяне на преместваеми обекти
- рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - билбордове, на площ 4 кв.м. на основание чл.57 от ЗУТ съгласно схеми за разполагане, съгласувани от Главния
архитект на Община Плевен, както следва:
В зелена площ на ул.”Св. св. Кирил и Методий”,
кв.382 до сградата на Съдебна палата, гр. Плевен, тип
„Скролер”, с размери 4/3 м., скица №680;
В зелена площ при изхода за гр. Русе, отклонение
за ж.к.”Дружба”, тип „Пиза”, с размери 4/3 м., скица
№348.
ІІ. Приема начални месечни цени за отдаване под
наем на частите от имотите за възмездно право на поставяне на преместваеми обекти - рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - билбордове, на площ 4 кв.м.,
по т.І, както следва:
В зелена площ на ул.”Св. св. Кирил и Методий”,
кв.382 до сградата на Съдебна палата, гр. Плевен, тип
„Скролер” в размер на 300 /триста/ лева без вкл. ДДС;
В зелена площ при изхода за гр. Русе, отклонение
за ж.к.”Дружба”, тип „Пиза” в размер на 300 /триста/
лева без вкл. ДДС.
ІІІ. Отдаването под наем на частите от имотите по т.І
да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване
чрез предварително представяне на предложенията от
участниците в Администрацията на Община Плевен и
начални месечни наемни цени съгласно т.ІІ.
ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да определи
депозити за участие, както и да назначи комисия, която
да организира и проведе търга.
V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договори за наем със
спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.57
от Закона за устройство на територията, чл.12, ал.3
от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, 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
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0547/15.09.2016 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17,
точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
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печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 350/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Участие в програма на Европейска
банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение
на договори с гарантиран резултат /ДГР/ или концесии с цел повишаване на енергийната ефективност за
публичния сектор „Разширяване на възможностите
на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от
ESCO компании, за публичния сектор”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да участва в пилотната програма на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ „Разширяване на възможностите
на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от
ESCO компании, за публичния сектор” с обект „Система за улично осветление на град Плевен”.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подпише
необходимите документи с ЕБРВ във връзка с участието
на Община Плевен в програмата, а именно Меморандум за сътрудничество с ЕБВР и Писмо за отговорност.
3. Възлага на Община Плевен да предприеме необходимите подготвителни действия за оценка и анализ
на ефектите и ползите за общината от реализирането
на проект „Енергоефективни услуги с гарантиран резултат и съпътстващи дейности за система за уличното
осветление на град Плевен”.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен при доказан
гарантиран резултат от извършеното енергийно обследване, да представи на Общински съвет - Плевен
мотивирано, законосъобразно и целесъобразно предложение за избор на реда и начина за реализиране на
проекта по т.3 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 самоуправление и местната администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0551/19.09.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 26 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 351/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с
Проект „Благоустрояване и озеленяване двор на ОУ
„д-р Петър Берон”, ж.к.”Сторгозия”, гр. Плевен първи етап”, съгласно Наредба №2 от 08.05.2014 г.
за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от
Министъра на младежка и спорта
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства за
финансиране с Проект „Благоустрояване и озеленяване двор на ОУ „д-р Петър Берон”, ж.к.”Сторгозия”,
гр. Плевен - първи етап”, съгласно Наредба №2 от
08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта.
2. Дава съгласие Община Плевен да осигури собствен финансов ресурс в размер на 40 900 лв. за осъществяване на строителен и авторски надзор, съгласно
изискванията на ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да осъществи всички необходими правни и фактически действия,
във връзка с последващото изпълнение на т.1 и 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 самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0439/19.09.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 27 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 352/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Продължаване дейността
на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран по процедура
BG05M9OP001-2.004 на ОП „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020, чрез подписване Запис на заповед
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи за-

брой 8 (32),
10 октомври 2016 г.
дължението, посочено в Административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.004-0019-C01 от 25.08.2016 г. по изпълнението на проект «Продължаване дейността на
Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен», което е в размер до 20%, представляващи 117 628,60 лв. /сто и седемнадесет хиляди
шестотин двадесет и осем лева и шестдесет стотинки/
от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ /588 143,00 лв./ по
ОПРЧР към Бенефициента.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Запис на заповед за сумата, посочена в т.1, в
полза на Управляващия орган на Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г.
3. Възлага на Кмета на Община Плеевн да извърши
всички необходими правни и фактически действия във
връзка с изпълнението на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0108-1/19.09.2016 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016
г., Протокол № 17, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 353/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №217/26.05.2016
г. на Общински съвет - Плевен.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя текста на т.1 от Решение №217/26.05.2016
г. на Общински съвет - Плевен, както следва:
„Дава съгласие Община Плевен да закупи два броя
хибридни автомобила със собствени бюджетни средства в размер на 80 000,00 лв. за целите на частично
подобряване на наличния автомобилен парк на Общинска администрация”.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
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 с чл.21, ал.1, т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0365-1/19.09.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 29 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 354/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.1433 и ПИ 56722.701.3238 в
местността „Стража” в землището на гр. Плевен,
парцеларни планове на елементите на техническата
инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал.
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ
56722.701.1433 и ПИ 56722.701.3238 в местността
Стража в землището на гр. Плевен и парцеларни
планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал.
2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ
56722.701.1433 и ПИ 56722.701.3238 в местността
Стража в землището на гр. Плевен и парцеларни
планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. 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. 11
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5
и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на

територията, по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0555/19.09.2016
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 30 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 357/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за ПУП - ПП на елементите
на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на ел.провод до 20kV до ПИ с идентификатор
56722.34.901 в местността „Витска ялия” 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 общинскаР Е Ш Е Н И Е № 355/29.09.2016 г., гр. Плевен та собственост, на основание чл. 129, ал.1 от Закона
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
за подробен устройствен план - план за застрояване
Р Е Ш И:
за ПИ 047033 и ПИ 009015 в местността „Къшински дол” землището на с.Къшин, парцеларни планове
на елементите на техническата инфраструктура и 1. Одобрява проект за Подробен устройствен
одобряване на Задание за изработване на подробен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на ел. провод 20кV
устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, до поземлен имот с идентификатор 56722.34.901, в
т. 11 от Закона за местното самоуправление и мест- местността Витска ялия в землището на гр. Плевен,
ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на преминаващи със сервитут през следните поземлеземеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. ни имоти: 666.172, с начин на трайно ползване - за
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на производствена и складова дейност, Западна индустриална зона - частна общинска собственост; 35.1, с
територията,
начин на трайно ползване - пасище в м. Витска ялия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
- публична общинска собственост; 35.132, с начин
Р Е Ш И:
на трайно ползване - За линии за релсов транспорт
1. Разрешава изработване на проект за Подро- - публична държавна собственост; 34.37, с начин
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ на трайно ползване - За друг вид трайни насажде047033 и ПИ 009015 в местността Къшински дол ния, в м. Витска ялия - частна общинска собствев землището на с. Къшин и парцеларни планове ност; 34.24, с начин на трайно ползване - За движена елементите на техническата инфраструктура. ние и транспорт - публична общинска собственост;
При изработване на подробния устройствен план 601.1027, с начин на трайно ползване - за производда се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от На- ствена и складова дейност, държавна собственост.
редба № 7 за правила и нормативи за устройство 2. Възлага на Кмета на Община Плевен или опрана отделните видове територии и устройствени вомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подро- Решение.
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен
047033 и ПИ 009015 в местността Къшински дол в вестник” съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройземлището на с. Къшин и парцеларни планове на ство на територията.
4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра- дневен срок от обнародването му в „Държавен вествомощено лице да извърши необходимите правни ник”.
и фактически действия, съгласно разпоредбите на Мотиви: Настоящото решение е прието на основаЗакона за устройство на територията, свързани с из- ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от
Закона за местното самоуправление и местната адмипълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на нистрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост,
територията не подлежат на оспорване, съгласно чл. на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на
територията, по предложение от Георг Спартански 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0558/19.09.2016
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проот Закона за местното самоуправление и местната ведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 33 от
администрация, чл.18 от Закона за опазване на зе- дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
меделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0556/19.09.2016
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проР Е Ш Е Н И Е № 358/29.09.2016 г., гр. Плевен
ведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 31 от
ОТНОСНО:
Предоставяне на еднократна финандневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
сова помощ на Теодора Димитрова Димитрова
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Р Е Ш Е Н И Е № 356/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП 1. Предоставя еднократна финансова помощ от §42- ПП на елементите на техническата инфраструк- 14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински
тура за прокарване на трасе на водопровод до ПИ съвет”, дейност 122 „Общинска администрация” по
56722.276.1 в местността „Табакова чешма” в зем- бюджета на Община Плевен за 2016 година, в размер
на 680 /шестстотин и осемдесет/ лева на Теодора Дилището на гр. Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. митрова Димитрова.
1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и Мотиви: Настоящото решение е прието на основаместната администрация, чл. 8 от Закона за общинска- ние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоупрата собственост, на основание чл. 129, ал.1 от Закона вление и местната администрация, по предложение
от Постоянна комисия по „Здравеопазване и социалза устройство на територията,
ни дейности”, с вх.№ ОбС-0485/23.08.2016 г., на заОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на
Р Е Ш И:
29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 34 от дневния ред,
1.Одобрява проект за Подробен устройствен план и е подпечатано с официалния печат на Общински съ- Парцеларен план на елементите на техническата вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
инфраструктура за трасе на водопровод до поземлен
имот с идентификатор 56722.276.1 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, преминаващи
със сервитут през поземлени имоти 803.135 с начин на
Р Е Ш Е Н И Е № 359/29.09.2016 г., гр. Плевен
трайно ползване - път ІV клас - публична общинска
собственост и 276.523 с начин на трайно ползване - ОТНОСНО: Определяне представител на Община
Плевен в Сдружение „Плевенски обществен фонд полски път - публична общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра- ЧИТАЛИЩА”
вомощено лице да извърши необходимите правни и На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
фактически действия, в изпълнение на настоящото т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
Решение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен
Р Е Ш И:
вестник” съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 - 1. Определя Йонита Иванова - Началник отдел „Обдневен срок от обнародването му в „Държавен вест- разование” в Община Плевен за представител на Община Плевен в Сдружение „Плевенски обществен
ник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- фонд - ЧИТАЛИЩА”.
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 2. Представителството да се осъществява при спазваЗакона за местното самоуправление и местната адми- не изискванията на чл.107а, ал.2 от Кодекса на труда.
нистрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, 3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на необходимите правни и фактически действия по изтериторията, по предложение от Георг Спартански - пълнение на настоящото решение.
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0557/19.09.2016 Мотиви: Настоящото решение е прието на основаг., на заседание на Общински съвет - Плевен, про- ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от Закона
ведено на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 32 от за местното самоуправление и местната администрадневния ред, и е подпечатано с официалния печат на ция, по предложение от Георг Спартански- Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0564/26.09.2016 г., на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
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29.09.2016 г., Протокол № 17, 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 № 360/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на
ползване на Сдружение „Плевенски Обществен фонд
Читалища”, върху недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ самостоятелен обект
№311 в сграда с идентификатор 56722.659.862.1.67,
находящ се на пл.„Възраждане”№1, гр.Плевен, актуван с АОС №36988/04.08.2011 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.39,
ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3
и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на
Сдружение „Плевенски Обществен фонд - Читалища”
върху недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект №311 с идентификатор 56722.659.862.1.67, с площ 28 кв.м., находящ се
в административната сграда на пл.”Възраждане”№1,
гр. Плевен, актуван с АОС №36988/04.08.2011 г.
2. Безвъзмездното право на ползване да бъде учредено за срок от 5 /пет/ години.
3. Разходите свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови
отпадъци са за сметка на Сдружение „Плевенски Обществен фонд - Читалища”.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с Изпълнителния директор на сдружението, договор за безвъзмездно право на ползване на имота по т.1,
съгласно действащите законови разпоредби и условията по предходните точки.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за
общинската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански- Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0566/26.09.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.09.2016 г., Протокол №
17, 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 № 361/29.09.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подписване на Допълнително споразумение към Споразумение от 01.03.2016 г. за междуобщинско сътрудничество по изпълнение на Проект
„Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от, във връзка
с чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Утвърждава текста на Споразумение от 01.03.2016
г. за междуобщинско сътрудничество по изпълнение
на партньорски проект „Интегриран воден цикъл
Плевен - Долна Митрополия” по приоритетната ос 1
„Води” на оперативна програма „Околна среда 20142020 г.”, Процедура BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни „ВиК проекти”.
2. Дава съгласие Община Плевен да осигури собствен финансов ресурс за съфинансиране в размер на
4 935 204,57 лв. от собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от финансова институция.
3. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс
в размер на не по-малко от 1 600 000,00 лв. от собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от
финансова институция за покриване на недопустими
за финансиране разходи от ОПОС, но необходими за
изпълнение на проекта, представляващи възстановим
ДДС, за периода до възстановяването му.
4. Утвърждава текста на Допълнително споразумение към Споразумение от 01.03.2016 г. за междуобщинско сътрудничество по изпълнение на партньорски проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна
Митрополия” по приоритетната ос 1 „Води” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Процедура BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни „ВиК
проекти”.
5. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Допълнителното споразумение по т.4
6. Упълномощава Кмета на Община Плевен да осъществява всички необходими действия във връзка с
клаузите, залегнали в Споразумение от 01.03.2016 г.
за междуобщинско сътрудничество по изпълнение на
партньорски проект „Интегриран воден цикъл Плевен
- Долна Митрополия” и Допълнителното споразумение към него.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от, във връзка с чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0154-1/27.09.2016 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 29.09.2016 г., Протокол № 17, точка 37 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

СПОРТ

Общинският футболен
клуб все още търси мястото
си във Втора лига

Мъжкият футболен отбор
на „Спартак” - Плевен започна
полусезона неубедително. За
това имаше една основна причина - до последния момент не
се знаеше какво е решението
на Българския футболен съюз и
кои отбори ще играята във Втора професионална лига. Броени
дни преди началото на есенния
дял на първенството спонсорът
на клуба Иван Динов научи радостната вест, че „Спартак” ще е
в сред тимовете в лигата. За него
беше ясно, че ще дава средства
за отбор, който ще върви нагоре и ще си поставя амбициозната задача да влезе в „А” група.
Дори по думите на Динов едва
ли има друг отбор във Втора
професионална лига, който да
е така обезпечен, като плевенския. А тимът под ръководоството на Диян Дончев започна
сезона с 26 футболисти.
Но след първите срещи се
оказа, че „Спартак” не можеше
да се противопостави на съперниците си и изпадна в дъното
на таблицата на временното
класиране. Загубите се редяха
една след друга, а търпението на
спонсора се изчерпа, след като
установи, че средствата, които
се дават за отбора, не отговарят
на показаното на терена. Дойде
и рокадата в ръководството. На
мястото на Дончев пристигна
Ферарио Спасов. Амбициите на известния специалист се
свързваха с вдигането на крака
на отбора и постигането на заплануваните цели. Но въпреки
задачите, които си поставяха от
ръководството на клуба, все пак
констатациите, че е трудно да
се играе, когато се прави селекция в движение, се оправдаваха.
Четирима футболисти освободи
треньорският тандем Ферарио
Спасов и Бойко Цветков. Това
бяха Спас Спасов, Мартин Ба-

калов, близнаците Виктор и
Кристиян Иванови. В Плевен
пък пристигнаха двама френски
футболисти - Адил Бензариу и
Крис Гади Н‘Киасала. Веднага
след пристигането си Адил Бензариу подписа договор с клуба.
Той е роден на 14 януари 1993
година в Тулуза /Франция/. Има
и марокански паспорт. 182-сантиметровият състезател играе
като централен и десен защитник. До момента в кариерата си
е изиграл общо 106 мача /в 95
започва като титуляр/ и е вкарал 3 гола. Нападателят Крис
Гади Н‘Киасала също подписа
договор с ОФК „Спартак”. Той
е с година по-голям от сънародника си. Роден е на 9 април
1992 година в Рис-Оранжис /
Франция/. Има френски и конгоански паспорт. Добре познат
е в родния футбол, тъй като бе
футболист на „Локомотив” Пловдив и „Берое” - Стара Загора. 177-сантиметровият футболист е юноша на френския
гранд „Олимпик” - Марсилия.
Дебютира с екипа му през 2011
г. при победата над „Лориан” с
2:1. Любопитна подробност е,
че бащата на Гади е голям фен
на „Олимпик” и кръщава сина
си на английския национал
Крис Уодъл, който има 107 мача
и 22 гола за марсилци в периода
1989-1992 г.
С новите попълнения и с още
тактически промени Ферарио
Спасов ще се опита да насочи
кораба на „Спартак” към върха
на класирането, така, както желае и спонсорът Иван Динов. Но
дали ще успее, ще покаже бъдещето.
В края на септември пък се
заговори за изграждането на нов
стадион в града. Проектът е финансиран от спонсора на състава
и намеренията са съоръжението
да бъде изграждано на етапи.
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Баскетболистите на „Спартак” излизат
С АМБИЦИЯ ЗА ДОБРО КЛАСИРАНЕ
Плевенският
баскетболен
тим „Спартак” започва тазгодишния състезателен сезон с
много балансиран и добре окомплектован отбор. Това заяви треньорът Александър Дяковски,
като подчерта, че през миналата
година плевенчани са започнали
сезона едва с петима състезатели. Баскетболистите ще тренират и играят мачовете си в плевенската зала „Балканстрой”. За
неотложния ремонт на покрива
се налага да бъдат заделени
средства. За целта кметът Георг Спартански е разпоредил да
бъдат отпуснати от общинския
бюджет 50 000 лв. „При положение, че имаме един-единствен
отбор от колективните спортове, който играе в елитна група,

По време на подготовката
на състава преди началото на
редовния сезон в Националната баскетболна лига, Александър Дяковски беше планирал
пет контроли, в които да провери готовността на състава. В
„Спартак” този сезон са: Никола
Станчев, Даниел Пенков, Милен
Дудев, Герасим Николов, Александър Груев, Денис Титов,
Константин Коев, Николай Николов, Велислав Гълъбов, Кристиян Кръстев, Мартин Маринов, Милован Савич, Димитър
Маринчешки. Средният ръст на
отбора е 192.36 см, а средната
възраст - 24 години и 1 месец.
Баскетболният
„Спартак“
ще бъде домакин на „Левски“ /
София/ в първия кръг от новия

интересна, тъй като в „Левски”
има млади състезатели, които
са доказали, че са боеспособни
и могат сериозно да се противопоставят на всеки един от тимовете в НБЛ.
Девет ще са тимовете, които ще играят през новия сезон
в елитното мъжко първенство.
„Черноморец” / Бургас / няма да
има представител в елита, а варненският БК „Черно море Тича”
заменя „Черно море Порт”. Ето
и останалите състави, които ще
си оспорват първото място „Балкан” - Ботевград, „Рилски
спортист” - Самоков, „Берое”
- Стара Загора, „Лукойл Академик” - София, „Академик Бултекс 99” и „Ямбол”.
За първи път в историята на

е срамно да го оставим да води
подготовката си и да играе под
течащ покрив”, каза кметът. И
допълни, че за цялостен ремонт
ще са необходими около 230
000 лева, които поетапно ще бъдат заделяни в бюджетите през
следващите години.

сезон в Националната баскетболна лига. Това отреди жребият, теглен преди началото на
надпреварите. Първият двубой
на момчетата на Александър
Дяковски е на 15 октомври в
зала „Балканстрой“. По думите
на треньора срещата ще бъде

баскетбола в страната, федерацията взе решение да се провежда мач за Суперкупата на
България при мъжете. Шампионът „Лукойл Академик” и носителят на Купата на България
- „Рилски спортист” излизат в
историческия сблъсък.

И

деен проект за обновяване на стадион „Плевен“ бе представен пред общинското ръководство и
спортни деятели. Той е изработен от „П М Архитекти“ ЕООД - София. Проектът предвижда
стадионът да е с 15 000 седящи места и да се изгражда на четири етапа. Първият ще е от към улица „Самуил” и ще е
основната сграда на
съоръжението и самото игрище. Прогнозната стойност
на строително-монтажните дейности е 9.5 млн. лв., а
застроената площ
- 7 000 квадратни
метра. При осигуряване на финансиране
първият етап може
да бъде завършен до
година и половина.

Издава ОП ”Общински медиен център”
Директор: Надежда Иванова
Гл. редактор: Иван Кръстев
Екип: ОП “Общински медиен център”
Редакционен тел. 064/800-402, 064/800-290
Реклама: 087 99 11 303
Адрес на редакцията: Плевен 5800, ул.”Васил Левски” 144
radio.pleven.bg, e-mail: radio_pleven2014@abv.bg
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Идеята за изграждане на паметник
на Емил Димитров в родния му град Разчитаме на помощта
на
нашите
съграждани
ОБЕДИНИ ПЛЕВЕНЧАНИ
Кметът Георг Спартански:

С благотворителна изложба
стартираха поредицата от инициативи за набиране на средства
за изграждане на паметник на
световноизвестния певец и композитор Емил Димитров, организирани от Община Плевен.
Експозицията, подредена в Арт
центъра, привлече любители на
изкуството. В организацията се
включи активно представителството на СБХ - клон Плевен.
Сред подредените в експозицията над 50 творби на 40 автори от
страната, бяха и тези на плевенските художници Юрий Буков,
проф. Кирил Мескин, Валентин
Асенов - Хъкъла, Хинко Хинков,
Майя Ананиева, Константин Симеонов - Костика, Иво Петров,
Нина Петрова, Карло Вендо, Петко Петков, Сашо Камбуров, Любо
Ангелов и Данаил Мицев.
При откриването на благотворителната изложба, която продължи до края на месец септември, бяха продадени 26 творби на
стойност близо 7000 лева. Притежатели на първите картини и

произведения на изкуството станаха председателят на Общински
съвет - Плевен Мартин Митев и
заместник-кметът Стефан Милев.
По време на кампанията Община Плевен обяви дарителска
сметка за събиране на средства
за изграждане паметник на незабравимия Емил Димитров. На
публични места бяха поставени
урни, в които всеки желаещ можеше да даде своя принос за реализиране на идеята.
Като незабравимо музикално
събитие може да бъде определен
големият благотворителен концерт. Идеята за паметник на Емил
Димитров в родния му град привлече много последователи, сред
които и звезди на българската популярна музика. Доказателство за
това, че един град може да цени
своите таланти, са събраните вече
над 18 000 лева. Сумата беше
официално обявена от кмета на
Община Плевен Георг Спартански по време на концерта в ДКТ
„Иван Радоев”.
На плевенска сцена се пред-

ставиха известни естрадни изпълнители, свързани с личността
на Емил Димитров. Изпълненията на Маргарита Хранова, Тони
Димитрова, Люси Дяковска,
Даниел Цочев и Драгомир Драганов, заедно с Плевенска филхармония и Общински хор „Гена
Димитрова”, успяха да докоснат
сърцата на публиката. Този истински празник на българската
музика беше поднесен под диригентската палка на Левон Манукян. Разветият български флаг
и изпълнението на „Моя страна,
моя България” изправи на крака
публиката, която пееше заедно с
изпълнителите.
Участниците
развълнувани
споделиха спомени за незабравимия плевенски талант. За Драгомир Драганов няма артист, творец или просто талантлив човек в
България, който да не се прекланя
пред гения на композитора и певеца Емил Димитров. „Той изгаряше на сцената и се раздаваше
пред публиката чрез песенни
послания. Едно от най-популярните лица на българската култура
зад граница. И до ден-днешен в
Русия си спомнят неговите триумфални концерти”.
Актьорът Даниел Цочев се
връща в детските си спомени,
когато в родния Плевен за първи
път запява песните на Емил Димитров. „Те ми откриха света на
музиката и на емоцията, която
трябва да притежава един артист.
Емил Димитров е звезда, която
свети някъде в небесата и по никакъв начин не трябва да го забравяме”, споделя Цочев. В момента
актьорът подготвя музикален
спектакъл, в който самият той ще
играе ролята на Емил Димитров
и ще изпълнява 20 негови песни.
„Един човек, една звезда ще бъде
жива, докогато пеем неговите
песни! Моят син е на 8 години и
вече знае 10 от песните му, защото аз му ги пея”. Актьорът призова всички родители да последват
примера му.
Особено развълнувана беше
Люси Дяковска, която като плевенчанка чувства участието си в
концерта като привилегия. Според нея, музиката на Емил Димитров е нещо, което със сигурност
ще остане във вечността. „Имам
чувството, че сме единствения
град, към който артистите, излизайки от него носят особена носталгия, много любов и се гордеят,
че са плевенчани. Вероятно Емил
Димитров е толкова талантлив,
защото е от Плевен”.
Своята радост, че може да
подкрепи кауза, сподели и диригентът Левон Манукян. За него
Емил Димитров е една от емблемите на българската естрада.
Концертните проекти на Манукян са свързани с една от емблематичните песни на легендата на
българската естрада „Ако си дал”.

Имам чувството, че съм се родил с песните на Емил Димитров,
както и хората от моето поколение. Радвам се, че младите също
ги пеят. Доказателство за това е препълнената зала и разветите
трибагреници. Гледка, която не може да не трогне всяко сърце!
Всеки има свои любими песни: „Моя страна, моя България”, „Песен за Плевен”, „Нашият сигнал” и „Каква невеста си била ти,
мамо”. Всеки има за себе си съкровени текстове от песни и мелодии, които помни, които пее с удоволствие и вярвам, че това ще
продължи докато я има България. Вероятно най-емблематичната
песен на Емил Димитров е „Моя страна, моя България”, която е
втори химн за всички българи.
За реализирането на идеята в Плевен да има паметник на Емил
Димитров, ние разчитаме на помощта на нашите съграждани, на
обикновените хора, които пускат своите левчета в дарителски
урни. Ще продължим с нови инициативи. А защо не, този концерт
да се състои и в други градове на България? Средствата също да
постъпят в дарителската сметка.
Вярвам, че съвсем скоро, след провеждане на конкурс и избор
на мястото на паметника на Емил Димитров, той ще бъде факт.
Благодаря, плевенчани!

Пианистът Георги Милтиядов не е бил роден, когато Емил
Димитров е бил в разцвета на
своята кариера, но е от поколението, което е израснало с неговите
песни. Дори в този концерт бе направил нов аранжимент на „Моя
страна, моя България”, която изпълниха с Люси Дяковска и Общински хор „Гена Димитрова”.
Неговите песни още дълго
ще се пеят, заяви певицата Тони
Димитрова. Любимата й песен
е „Джулия” и преди години е
искала да я откупи за албума са
„Обещания”. „Хора като Емил
са прокарали следи, които остават. Горда съм, че участвам в този
концерт”, каза бургаската певица.
Като много вълнуващо събитие определи концерта Емил
Димитров-син. „Аз си мисля, че
Емил е част от Плевен, макар да е

човек, приет от цялата ни нация.
Виждате как всички се отзовават.
Колко пари ще се съберат за паметник не е важното. По-важното
е, че хората се обединяват около една идея, която ще ги върне
към изконните ни ценности като
народ да почитаме това, което
имаме”, каза синът на великия
изпълнител. Той сподели идеята
си паметникът да бъде изпълнен
от плевенски скулптор, а всички
проекти да бъдат представени на
гражданите, които сами да изберат най-добрия.
За певицата Маргарита Хранова Емил Димитров е нещо
повече от приятел и колега. „Ние
с Емил се познавахме много отдавна. Аз много, много го обичах.
Той е и виновникът да се запознаем с моя съпруг и вече толкова
години да сме заедно”.

