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Кметът и председателят на ОбС
определиха бюджета като реалистичен
С малко над 82 млн. лв. ще разполага Община Плевен през 2017 година
На януарската сесия на Общински съвет - Плевен с гласовете на 31 съветници и един
въздържал се, беше приет Бюджет`2017 .
Финансовата рамка за тази
година беше определена от
кмета Георг Спартански като
максимално реалистична. По
думите му, няма кмет, който да
не иска много повече, но това са
възможностите в тези условия.
Общият размер на бюджета
за 2017 година е 82 165 349 лв.
В приходната му част предвидените от държавния бюджет
средства са 46 054 593 лв., като
от тях общата субсидия за делегираните от държавата дейнос-

ти е 41 272 393 лв. От местни
приходи по Бюджета на Община
Плевен за 2017 година е предвидено да постъпят 35 643 968 лв.,
в т. ч. от имуществени и други
данъци 16 355 000 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има този, върху
недвижимите имоти 8 млн. лв.,
който е с традиционно добро изпълнение и подлежи на принудително събиране при продажба
на имоти. Планираните от данък върху превозните средства
постъпления са 4 млн. лв. и са
базирани на въведената система
за автоматизиран обмен на данни между Изпълнителна агенция „Автомобилна администра-

ция” и общините. Вследствие
на това, извършване на годишен
технически преглед е невъзможно, без данъкът да е заплатен.
В раздел „Временни безлихвени заеми между бюджетни и
извънбюджетни сметки” се отразяват предоставените по сметките на европроектите средства,
които след верифицирането им
се възстановяват по Бюджета на
Община Плевен. За успешното
реализиране на дейностите от
проекти по оперативни програми на ЕС, ще е необходимо да
бъдат използвани заеми от фонд
ФЛАГ, като се предвижда да са
в максимален размер от 10 млн.
лв. Те са с едногодишен срок на

погасяване. Само за стартирането на проекта за Водния цикъл
Община Плевен ще трябва да
осигури 2 050 000 лв.
„Не залагаме на прекомерни
очаквания, но и не подценяваме
възможностите на Общината.
Няма предвидено увеличаване
на данъци, такси и услуги, в тези
им размери се гарантира добра
събираемост. Трябва да вложим
усилия към изпълнение на приходната част, за да гарантираме
разходната”, обясни кметът Георг Спартански. И допълни, че
разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности, са най-големи по функция
„Образование” над 32 724 000

На официална церемония министърът на околната среда и водите в
оставка Ивелина Василева, кметът
на Община Плевен - Георг Спартански и кметът на Община Долна Митрополия - Поля Цоновска, подписаха
договор за изграждане на Интегрирания воден цикъл на двете общини.
На събитието присъства и премиерът
в оставка Бойко Борисов.
Общият размер на инвестицията по проекта, който се финансира
по Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.”, е 117 150 300
лв. От тях безвъзмездна финансова
помощ e 87 911 636, а двете общини
ще дофинансират - 29 238 664 лв.
Проектът е от голяма важност
за общините Плевен и Долна Митрополия. Първоначалната идея е на
територията на Плевен да се изгради участък от централния колектор,
но по-късно надделява становището на специалистите, че работата на
парче без цялостна реконструкция
на ВиК мрежата на града ще донесе
повече проблеми, отколкото ползи. Затова се преминава към план
за разширяване и реконструкция
на пречиствателната станция за
отпадъчни води, която ще обхване
и водите от Долна Митрополия,
Тръстеник, Ясен и Буковлък. Съ-

лв. Общият размер на разходите
за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности е 35 643 968 лв.
В Инвестиционната програма на Община Плевен за 2017
година ще бъдат планирани капиталови разходи за общо над
5 425 000 лв. по предложения на
второстепенни разпоредители с
бюджет делегирани от държавата дейности.
„Приетият от Общински съвет - Плевен Бюджет 2017 е възможният бюджет за Плевен. Той
не е рестриктивен. Консервативен е и личното ми мнение е, че
такъв следва и да бъде.
Продължение на стр. 2

оръжението ще бъде напълно модернизирано, което ще доведе до
качествено пречистване.
С реализацията на проекта ще
бъде изградена канализацията на четирите селища, а подмяната на старите водопроводни тръби ще се отрази на качеството на питейната вода.
В този смисъл това е инвестиция в
здравето и стандарта на живот на хората. Очаква се да бъдат намалени и
загубите в мрежата от 49 на 37 %. „С
реконструкцията и модернизацията
на пречиствателната станция за отпадъчни води - Плевен, ще се осигури
по-добро пречистване.
Водите ще са с показатели, отговарящи на нормативната уредба.
Ще се подобри водният цикъл на
селата Ясен и Буковлък от община
Плевен, както и ВиК мрежата на
Долна Митрополия и Тръстеник. С
разширяване на канализационната
мрежа ще се намалят рисковете за
околната среда от преливащи септични ями и заустване на отпадъчни води в река Вит. Реализацията
на проекта ще подобри условията
на живот на близо 130 000 души в
двете общини”, каза на церемонията кметът на Община Плевен Георг
Спартански.
Продължение на стр. 2
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Безплатни социални услуги предоставя Регионалният
център за ранна интервенция на уврежданията

През следващите 28 месеца Община Плевен ще работи
по проект „Продължаване дей-

ността на Регионален център за
ранна интервенция на уврежданията”. Той се намира се в Цен-

търа за работа с деца. В първия
етап е направен основен ремонт
и енергийно саниране на помещение и е изградена достъпна
архитектурна среда до него.
От началото на месец януари 2017 г. започна официално
да функционира Регионалният
център за ранна интервенция
на уврежданията в Плевен, съобщи Тодор Еленков, замeстник-кмет на Община Плевен и
ръководител на проекта. Основната цел е намаляване на риска
от социално изключване чрез
комбинирани услуги с акцент
върху комплексната интервенция, индивидуалния подход и
високата мобилност, осигуряващи приемаща, подкрепяща
и стимулираща ранното детско
развитие среда. За 24 месеца е
осигурено безвъзмездното предоставяне на гъвкави мобилни
социални услуги за деца от 0 до
7 години и семейства в риск, с
възможност за ранна интервенция. Предвижда се предоставяне на четири вида социални услуги, които обхващат различен

обем от дейности - „Ранна интервенция на уврежданията”;
„Здравна детска консултация”;
„Допълнителна педагогическа
подготовка за повишаване на
училищната готовност на децата за равен старт в училище”;
„Предоставяне на подкрепа и
консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства” в
следните направления: формиране и развитие на родителски
умения; семейно консултиране
и подкрепа и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с
увреждания. С реализирането
на този проект местната администрация отговаря на голямото търсене на социални услуги
за деца и техните семейства в
общността, заяви Камелия Горненска началник-отдел „Изпълнение и отчитане на проекти” в
Община Плевен и координатор
на проекта.
Високото качество на услугите е гарантирано с привличането на квалифицирани специалисти - социални работници,
специален педагог, медиатори,

психолог, логопед, рехабилитатор/кинезитерапевт, медицинска сестра, педиатри, акушергинеколог, стоматолог и юрист.
При предоставянето на услугата важен момент е работата на
мобилните екипи, които ще извършват посещения и консултиране във всички населени места,
обхванати по проекта - Плевен,
Славяново, Буковлък, Дисевица, Мечка, Николаево, Опанец,
Търнене, Гривица, Бръшляница,
Върбица, Коиловци, Брестовец
и Ясен.
Проект „Продължаване дейността на Регионален център за
ранна интервенция на уврежданията Плевен” е финансиран от
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014
2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за
ранно детско развитие”. Договорът за финансовата помощ е на
обща стойност 588 143 лв., от
които 88 221 лв. е националното
съфинансиране. Дейностите ще
приключат на 31 декември 2018 г.

Партньорски проект за
Воден цикъл подписаха... Кметът и председателят на ОбС
Продължава от стр. 1
Пречиствателната станция,
която се намира край село Божурица, община Долна Митрополия, е построена през 80-те години на миналия век, въведена
е в експлоатация през 1990 г. В
момента повечето съоръжения
и сградният фонд са амортизирани. Съоръжението, в което ще
се вложат малко над 33 500 000
лв., ще бъде напълно модернизирано. Получените утайки ще
се стабилизират анаеробно и ще
се произвежда биогаз, който чрез
когенерация ще захранва енергийните нужди на станцията.
Важна част от проекта е и изграждането на водния цикъл на
четири населени места - Ясен,
Буковлък, Долна Митрополия
и Тръстеник, които са разположени по поречието на Вит и в
нейния водосбор. Населението
ползва септични ями, което крие
рискове от преливане и замърсяване на околната среда, а част
от отпадъчните води се заустват
директно в реката. Авариите във
водопроводната мрежа на четирите селища са чести.
Проектът за Воден цикъл
„Плевен - Долна Митрополия”
предвижда да бъдат изградени
76,2 км водопровод, 85,4 км
битов канал и 2,3 км дъждовна
канализация. В село Ясен ще
се подмени 8,9 км водопровод
и ще се изгради 13,6 км канализация, както и КПС с тласкател 4,6 км. Водопроводът в
Буковлък ще е 11,1 км, а канализацията - 10,4 км.
В Долна Митрополия се
предвижда рехабилитация на
24,3 км водопровод, 22,9 км би-

тов канал и 1,3 км дъждовен канал. В Тръстеник водопроводната мрежа, обект на интервенция,
ще е 31,9 км, битовият канал
33,2 км, дъждовният канал 1 км
и ще се изгради тласкател.
Физическото изпълнение на
дейностите по проекта е 30 месеца, а на целия проект - 36 месеца.
Министърът на околната
среда и водите Ивелина Василева подчерта след церемонията по подписването на договора, че това е първи по рода си
проект за Воден цикъл, в който
общини си партнират за изпълнението му.
„Подобен проект с такава
сложност не се подготвя леко,
нито бързо. Ядрото му е разширението и модернизацията
на пречиствателната станция
за отпадъчни води. До момента
по Оперативна програма „Околна среда” е изградена мащабна
екологична инфраструктура 51
пречиствателни станции и 2 600
км ВиК мрежа, което е предпоставка за по-доброто развитие
на населените места, бизнеса и
привличането на инвестиции”,
подчерта министър Василева.
Премиерът Бойко Борисов
пък припомни, че в страната по
Оперативната програма за околната среда са изградени и вече
функционират повече от 50 пречиствателни станции. Той отбеляза също, че възможността за
строителството на екологичната
инфраструктура в голяма степен се дължи на еврофондовете
и пожела успех на проекта, като
изрази надежда да се изпълни
качествено и в срок.

определиха бюджета като...

Продължава от стр. 1
Не можем да си позволим
да харчим повече от това, което
реално знаем, че ще имаме като
приходи. С две думи - в бюджета на Общината за тази година няма нищо драстично като
разлика спрямо Бюджет 2016“.
Това коментира председателят
на Общинския съвет - Плевен
Мартин Митев.
По време на дебата бяха
предложени някои промени по
първоначално внесения проект.
Част от тях бяха приети.
„От предвидения резерв
в бюджета фиксирахме сума
от около 300 000 лв., които са

блокирани за възстановяване
на щетите по съоръженията,
изградени в Плевен с евросредства. За съжаление вандалските прояви са много. Нещата
в случая опират до възпитание,
което явно липсва на някои
наши съграждани, но за съжаление, такава е реалността“,
коментира Митев.
Съветниците приеха изменение и в максималните размери
на сумите за представително облекло на работещите в системата
на образованието. За педагогическия персонал сумата e до 360 лв.,
а за непедагогическия до 260 лв.
Два от новите моменти в

Бюджет 2017, приети по предложение на председателя на
Общинския съвет, са за право
на безплатно пътуване в градския транспорт за почетните и
заслужили граждани на Плевен, и предвиждане на средства
за подпомагане дейността на
Младежкия общински парламент. Разходите за картите ще
се поемат от Общината. За целта в бюджета са предвидени до
5 000 лв. За подпомогне дейността на Младежкия общински парламент и младежките
дейности в Плевен сумата през
тази година ще е до 15 000 лв.
Приети бяха допълнения в
инвестиционната програма и в
Културния календар на Общината. Съветниците гласуваха до
55 000 лв. за изграждане на параклис в Ясен и до 10 000 лв. за
ремонт на покрива на сградата
на бившето училище в Брестовец. С до 2 000 лв. Общината ще
съфинансира Националния конкурс за акомпанятори, организиран от НУИ „Панайот Пипков“
- Плевен.
„Това е първоначалното разпределение на средствата. Бюджетът е динамичен и подлежи
на промени. Инвестиционната
програма може да бъде променяна и разширена като обекти, в
зависимост от възникнали необходимости. Стартираме по този
начин, живот и здраве през
годината ще видим какви промени ще се наложи да правим“,
каза в заключение Мартин Митев.

брой 12 (36),
6 февруари 2017 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 455/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Регионален военноисторически музей - Плевен
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във
връзка с Постановление №292 от 08.11.2016 г. на
Министерски съвет на Република България
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Приема Правилник за устройството и дейността на Регионален военноисторически музей Плевен.
Текстът на Правилника по т.1 е неразделна част
от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с Постановление №292 от 08.11.2016 г. на
Министерски съвет на Република България, по
предложение от Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност”, с
вх.№ ОбС-0230/24.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017
г., Протокол № 21, точка 1 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 456/ 26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на
проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. В Глава І „Общи положения”
Чл.2, т.1 :”1. Подпомагане на културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци, сдружения и организации - в
това число и организации с нестопанска цел - в
създаването, разпространението и промотирането на произведения от различните видове изкуства;” придобива следния вид:
„1. Подпомагане на културни организации,
по смисъла на Закона за закрила и развитие на
културата, юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза и с
предмет на дейност в сферата на културата или
на организации по смисъла на Закона за народните читалища със седалище и адрес на управление
на територията на Община Плевен, както и на
индивидуални професионални творци, осъществяващи своята дейност на територията на Община Плевен, в създаването и разпространението на
произведения от различните видове изкуства.”
ІІ. В Глава ІІ „Условия за финансово подпомагане” в чл.6 се създават нови точки 6 и 7 със
следното съдържание:
- т.6 „Проекти, генериращи приходи;”
- т.7 „Организации и индивидуални творци, неотчели предходни финансирани проекти, съгласно Правилника.”
ІІІ. В Глава ІІІ „Подаване на предложения,
разглеждане и оценка на проектите”
1. Чл.10, т.4 „Декларация с приложени други
документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1.” придобива следния вид
„Декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1”.;

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Петя
Василева - Председател на Комисия по Решение
№024/21.12.2015 г. на ОбС-Плевен, с вх.№ ОбС0600-2/13.12.2016 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г., Протокол № 21, точка 2 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 № 457/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.66а от Закона за общинската собственост и
чл.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема отчета за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост
за периода от 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а
от Закона за общинската собственост и чл.4 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0143-2/16.01.2017 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г., Протокол № 21, точка 3 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 458/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Плевен за 2017 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона
за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Плевен за 2017 г., съгласно Приложение №1,
неразделна част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба №
7 на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0710/16.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017
г., Протокол № 21, 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 № 459/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за
командировъчни разходи на Кмета на Община
Плевен за периода 01.10.2016 г. - 31.12.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест2. Чл.12 :
ното самоуправление и местната администрация,
„1. Сесия 1 - краен срок за подаване на доку- във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командименти - 31 март. Краен срок за разглеждане на ровките в страната
предложенията - 20 април. Срок за изпълнение
на проектите - 15 септември.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. Сесия 2 - краен срок за подаване на докуменР Е Ш И:
ти - 31 юли. Краен срок за разглеждане на пред- Одобрява командировъчните разходи в страложенията - 20 август. Срок за изпълнение на ната на Кмета на Община Плевен за периода
проектите - 15 декември.
01.10.2016 г. - 31.12.2016 г.
се изменя както следва:
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос„1. Сесия 1: Краен срок за подаване на докумен- нование чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
ти - 28 февруари. Краен срок за разглеждане на самоуправление и местната администрация, във
предложенията - 20 март. Срок за изпълнение на връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировпроектите - 31 юли.
ките в страната, по предложение от Георг Спар2. Сесия 2: Краен срок за подаване на докумен- тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСти - 31 май. Краен срок за разглеждане на пред- 0321-3/17.01.2016 г., на заседание на Общински
ложенията - 20 юни. Срок за изпълнение на про- съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г., Проектите - 15 декември.”;
токол № 21, точка 5 от дневния ред, и е подпе3. Чл.14, ал.3, т.4 „Един експерт - специалист чатано с официалния печат на Общински съвет
в сферата на изкуствата, културата, културния - Плевен.
мениджмънт, културна политика от национална Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
величина.” да отпадне;
4. Чл.16, ал.1, т.3: придобива следния вид: „При
констатация на липсващи документи, Комисията Р Е Ш Е Н И Е № 460/26.01.2017 г., гр. Плевен
има право да изиска от кандидата отстраняване
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за кона съответните липси в определен от нея срок.”
мандировъчни разходи на Председателя на Об5. Досегашната т.3 става т.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- щински съвет - Плевен за периода 01.10.2016 г.
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 - 31.12.2016 г
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест- 1.1.2.3. Трансфери от ЦБ за местни дейности в
ното самоуправление и местната администрация, размер на 4 598 894 лева в т.ч:
във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за команди- 1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер
ровките в страната
на 3 420 800 лв.;
1.2.3.2 Целева субсидия за капиталови разходи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
за местни дейности - 1 178 094 лв.;
Р Е Ш И:
1.1.2.4.Трансфери между бюджети - (-) 2 510
Одобрява командировъчните разходи в страна- 000 лв. в т.ч: за ДКТ “Иван Радоев” - 195 000 лв.
та на Председателя на Общински съвет- Плевен и Плевенска филхармония - 265 000 лв.
за периода 01.10.2016 г. - 31.12.2016 г.
1.1.2.5. Финансиране на дефицита - 2 647 574
Мотиви: Настоящото решение е прието на лв. в т.ч:
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно- 1.1.2.5.1. Погашения по дългосрочни заеми от
то самоуправление и местната администрация, банки в страната - (-) 1 298 688 лв.;
във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за команди- 1.1.2.5.2 Получени заеми от други лица в страровките в страната, по предложение от Мартин ната (ФЛАГ) - 10 000 000 лв.
Митев - Председател на Общински съвет - Пле- 1.1.2.5.3 Погашения по заеми от други лица в
вен, с вх.№ ОбС-0324-3/17.01.2017 г., на заседа- страната (ФЛАГ) - (-) 8 000 000 лв.
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 1.1.2.5.4 Друго финансиране - (-) 1 377 900 лв.
26.01.2017 г., Протокол № 21, точка 6 от дневния (Отчисления към РИОСВ за закриване и изгражред, и е подпечатано с официалния печат на Об- дане на депа);
щински съвет - Плевен.
1.1.2.5.5. Преходен остатък от 2016 година Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 3 324 162 лв.
1.2. По разходите в размер на 82 165 349 лева,
разпределени по функции, групи, дейности и виР Е Ш Е Н И Е № 461/26.01.2017 г., гр. Плевен дове разходи, съгласно Приложение № 3;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в
ОТНОСНО: Приемане на нова структура на размер на 46 521 381 лева, в т.ч: реверв - 90 000
Администрацията на Община Плевен.
лв.;
На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.2 1.2.2. За местни дейности в размер на 32 257
от Закона за местното самоуправление и местна- 018 лева, в т.ч: резерв за непредвидени и/или нета администрация
отложни разходи в размер на 1 548 923 лева, от
които 313 592 лева за осигуряване на устойчиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
вост по изпълнени проекти от Община Плевен;
Р Е Ш И:
1.2.3. Дофинансиране на делегираните от дър1. Одобрява Структурата и числеността на Об- жавата дейности със средства от собствените
щинската администрация с численост на служи- приходи и от изравнителна субсидия в размер на
телите в нея 408 щатни бройки, разпределени по 3 386 950 лева.
дирекции, отдели и звена, съгласно Приложение 2. Приема Инвестиционната програма за 2017
№1.
година (поименен списък на обектите, видовете
2. Одобрява числеността в кметствата и кмет- разходи и източниците на финансиране) в размер
ските наместничества на територията на Община на 5 494 717 лв. Приложение № 4, като:
Плевен в размер на 187 щатни бройки.
2.1. Одобрява разпределението на целевата суб3. Възлага на Кмета на Общината в срок от сидия за капиталови разходи, вкл. и за изгражедин месец от датата на решението да приведе дане и основен ремонт на общински пътища в
Общинската администрация в съответствие с размер на 1 361 400 лв.;
приетата Структура и численост, съгласно насто- 2.2. Приема разчет за разходите, финансирани
ящото решение.
с други местни приходи и преходни остатъци 4. Възлага на Кмета на Общината в срок до 2 970 200 лв.;
20.02.2017 г. да утвърди Длъжностно разписание 2.3. Приема разпределението на средствата от
и Поименно щатно разписание на Администра- преходни остатъци от целеви трансфери за капицията в съответствие с приетата Структура и чис- талови разходи - 1 094 117 лв..
леност, съгласно настоящото решение.
3. Приема бюджети по отделни разпоредители,
Мотиви: Настоящото решение е прието на както следва:
основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.2 от 3.1. Собствения бюджет на Община Плевен за
Закона за местното самоуправление и местната 2017 година (включително кметствата: Ралево,
администрация, по предложение от Георг Спар- Ласкар, Горталово, Къртожабене, Тученица, Тотански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- дорово и Радишево), Общински съвет Плевен и
0702/11.01.2017 г., на заседание на Общински второстепенните разпоредители, които не са на
съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г., Про- делегиран бюджет в размер на 45 631 833 съгластокол № 21, точка 7 от дневния ред, и е подпе- но Приложение № 3А;
чатано с официалния печат на Общински съвет 3.2. Бюджети на заведенията, прилагащи систе- Плевен.
мите на делегиран бюджет съгласно ПриложеПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ние № 3Б
3.3. Бюджети на кметствата със самостоятелен
бюджет съгласно Приложение № 3В;
Р Е Ш Е Н И Е № 462/26.01.2017 г., гр. Плевен 4. Приема разпределението на преходните остаОТНОСНО: Приемане Сборния бюджет на тъци по разпоредители с бюджети съгласно Приложения №8, №8А , №8Б и №8В;
Община Плевен за 2017 година
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1 т.6, във 5. Утвърждава приходите, разходите и числевръзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местно- ността на персонала на общинските предприятия
то самоуправление и местната администрация, за 2017 година - ОП “Жилфонд”, ОП “Център
чл.94, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.39 от Закона за пуб- за градска мобилност”, ОП “Акварел”, ОП “Обличните финанси, чл.34, ал.2, ал.3, ал.4 и чл.15 от щински медиен център” и ОП „ Управление на
Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, чл.3 общински земи и гори” съгласно Приложение №
и чл.4 от Закона за общинския дълг в изпълнение 9А; 9Б; 9В, 9Г и 9Д;
на Закона за Държавния бюджет на Република 6. Приема актуализираната бюджетна прогноза,
съгласно Приложения № 11, 11А и 11Б.
България за 2017 г.
7. Определя размери на общински дълг, както
следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
7.1. Лимит за поемане на нов общински дълг /
Р Е Ш И:
1. Приема Сборния бюджет на Община Плевен максимален размер/ - 0 лв.
7.2. Лимит за поемане на нов общински дълг
за 2017 година, както следва:
1.1. По прихода в размер на 82 165 349 лева, чрез ФЛАГ /максимален размер/ - 10 000 000 лв.
7.3 Максимален размер на общинския дълг и
Приложение № 1, в това число:
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата общинските гаранции към края на 2017 год. в
размер на 1 726 823 лв. Приложение № 7;
дейности в размер на 46 521 381 лева, от тях:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от дър- 7.4 Максимален размер на общинския дълг в
края на 2017 год. поет чрез ФЛАГ в размер на
жавата дейности - 41 272 393 лева;
1.1.1.2 Целева субсидия за капиталови разходи 2 000 000 лв. Приложение № 7А;
8. Определя максимален размер на новите за- 183 306 лв;
1.1.1.3 Възстановени трансфери от ЦБ - /-/ дължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година, съгласно чл. 94, ал.3,
1 347 лв;
1.1.1.4.Собствени приходи на звената на деле- т.1 от Закона за публичните финанси в размер до
31 500 000 лв.;
гиран бюджет в размер на 386 478 лева;
1.1.1.5 Финансиране на дефицита - 4 680 551 лв. 9. Определя размера на наличните в края на
в т.ч: Преходен остатък от 2016 год. в размер на 2017 година задължения за разходи, на основа4 898 031 лева; Временно съхранявани средства ние чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните фии средства на разпореждане - (-) 215 668 лв. и др. нанси в размер до 4 327 000 лв.;
10. Определя максимален размер на ангажименфинансиране - /-/ 1 812лв.
1.1.2 Приходи за местни дейности и държав- тите за разходи които могат да бъдат поети през
ни дейности, дофинансирани с местни прихо- 2017 год., съгласно чл.94, ал.3, т.2 от Закона за
публичните финанси в размер до 31 500 000 лв.;
ди в размер на 35 643 968 лева, в това число:
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 16 355 000 11. Определя размера на наличните към края на
2017 год. поети ангажименти за разходи, съгласлева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на но чл.94, ал.3, т.2 в размер до 14 422 000 лв.
12. Одобрява индикативен годишен разчет за
14 552 500 лева;

брой 12 (36),
6 февруари 2017 г.
сметките за средства от Европейския съюз. Приложение № 10 и поименен списък на инвестиционните обекти, финансирани със средства от
ЕС. Приложение № 10 А
13. Определя размера на просрочените задължения от 2016 година, които ще бъдат разплатени
от бюджета на 2017 година - 89 130 лв., и приема
план-график за обслужване на просрочените задължения. Приложение № 14
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
2017 година, не по-малко от 95 000 лв.;
15. Определя размера на средствата за културни
мероприятия в Културния календар за 2017 година - 339 000 лв., съгласно Приложение № 13;
16. Определя средства в група «Физическа култура и спорт» - местни дейности през 2017 година
в размер на 460 000 лева, в т.ч. за ОФК „Спартак”
- 100 000 лв./ ДЮШ - 20 000 лв. и мъжки отбор 80 000 лв./ и 50 000 лв. за БК „Спартак-Пл”.
17. Определя размера на средствата за:
17.1. Социално-битови разходи в размер на 3%
от плановите средства за основна работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения;
17.2. Представителни разходи за Председателя
на Общинския съвет - не повече от 2 на сто от
общия годишен размер на разходите за издръжка
за дейност „Общински съвети”;
17.3. Представителни разходи за Кмета на Община Плевен - не повече от 2 на сто от общия
годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация”;
17.4. Представителни разходи за кметове на
кметствата и кметски наместници - не повече от
2 на сто от общия годишен размер на разходите
за издръжка за дейност „Общинска администрация” по бюджета на кметството или бюджетната
сметка;
17.5. За организиране на общински мероприятия и тържества в размер до 140 000 лева в т.ч:
140 години от Освобождението на Плевен; 110
години от създаването на първата мемориална
структура в Следосвобожденска България - „Военноисторически музеи”- Плевен, и 40 години от
построяването на Панорама „Плевенска епопея
1877 г.”;
17.6. Определя доплащане към храната в детска
млечна кухня - 0,50 лв. на 1 храноден;
17.7. Определя, считано от 01.01.2017 година
следните среднодневни хранителни оклади, за
храната на децата в детските ясли, детските градини, и ползващите услугите на Домашен социален патронаж, както следва:
17.7.1. За детски ясли и ДГв размер на 2,60 лева.
17.7.2. За седмични детски ясли и ДГ в размер
на 2,80 лева.
17.7.3. За едно лице, ползващо услугите на Домашен социален патронаж - 2,70 лева;
17.8. Определя максимални цени за закупуване
на работно облекло на работниците и служителите по трудови правоотношения, финансирани
от Бюджета на Община Плевен през 2017 година,
в размер на 250 (Двеста и петдесет) лева;
17.8.1. Определя максимални цени за закупуване на представително облекло на педагогическия
персонал по трудови правоотношения, финансирани от Бюджета на Община Плевен през 2017
година, в размер на 360 /триста и шестдесет/
лева;
17.8.2. Определя максимални цени за закупуване на работно облекло на непедагогическия персонал по трудови правоотношения, финансирани
от Бюджета на Община Плевен през 2017 година,
в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева;
17.9. На пътуващите служители, притежаващи
специалност и квалификация: лекар, медицинска сестра, счетоводител, специалист по бюджета, финансите, човешките ресурси и социалните
услуги, специалист “ГР и ВО”, служители в културните институти и събирачи на приходи, ако
няма кандидати от населеното място, съгласно
длъжностната характеристика се заплащат част
от транспортните разходи от местоживеенето до
местоработата и обратно, когато те се намират в
различни населени места, както следва:
90 на сто до гр. Славяново и с. Беглеж.
85 на сто за всички останали населени места;
17.10.Упълномощава Кмета на Общината да утвърждава поименни списъци на работниците и служителите, които могат да използват
безплатен превоз в рамките на населеното място
при изпълнение на служебните си задължения,
произтичащи от характера на трудовата им дейност;
17.11. От Общинския бюджет да се изплащат
помощи за издаване на смъртен акт, некролог,
ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и закопаване на гроб в размер до 250
(двеста и петдесет) лева. Помощта да се предоставя за починали самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица;
17.12. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да извършва разходи до 300 лева за еднократни

помощи на нуждаещи се жители от Община Плевен;
17.13. При навършване на 100 (Сто) годишна
възраст на жител да се предоставят 500 (петстотин) лева от общинския бюджет;
17.14. На първото родено дете през 2017 година
от Община Плевен да се предоставят 500 лева от
Общинския бюджет.
18. Определя второстепенните разпоредители с
бюджет съгласно Приложение № 12
19. Възлага на Кмета на Общината:
19.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет през 2017 година;
19.2. Да ограничава или да спира финансиране
на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и
разписаните правила по Системата за финансово
управление и контрол до преустановяване на нарушението /чл.130 от Закона за публичните финанси и чл.48, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на
Община Плевен/ ;
19.3. Да актуализира Общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и
спонсорите;
19.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране
и съфинансиране на общински програми и проекти.
19.5. Да публикува Бюджета на Община Плевен
на интернет страницата на Общината в срок до
10 работни дни след приемането му от Общинския съвет.
19.6. Да представи Бюджета на общината на
Сметната палата и Министерството на финансите в срок до един месец от приемането му.
19.7. Да представя пред Общинския съвет периодично информация за извършените промени по
т. 20.1 и т. 20.2;
20. Оправомощава Кмета на Община Плевен да
извършва компенсирани промени / чл.125 от Закона за публични финанси и чл.42 от Наредба №
10 на Общински съвет-Плевен/:
20.1. В частта на делегираните от държавата
дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение
на дейностите на делегиран бюджет, при условие
че не се нарушават стандартите за делегираните
от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
20.2. В частта на местните дейности - между
утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите;
20.3. Да се разпорежда с бюджетния резерв;
20.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на Европейския съюз,
по национални програми и други източници за
реализиране на годишните цели на Общината за
изпълнение на Общинския план за развитие;
20.5. Да предоставя временни безлихвени заеми
от временно свободните средства по Общинския
бюджет и други сметки, с които да се финансират
плащания по проекти, финансирани със средства
от Европейския съюз, и по други международни
програми, както и за текущи разходи през годината. Средствата да бъдат възстановявани при
верифициране на разходите.
21. Да сключи договори с Министерството на
културата за разчетената субсидия за ДКТ „Ив.
Радоев“ и Плевенска филхармония;
22. Да се осигурят средства от местните приходи през 2017 год. за:
22.1. Подпомагане дейността на Асоциация
“Диабет” в размер до 4 000лв.
22.2.Подпомагане дейността и за мероприятия
под патронажа на Община Плевен със Съюза на
слепите в размер до 2 000 лв.
22.3. Подпомагане дейността и участие в мероприятия на Клубовете на пенсионера и хората с
увреждания на територията на Община Плевен,
Съюза на пенсионерите - Плевен и Ветераните
спартакисти в размер до 5 000 лв.
22.4. За подпомагане на дейността и за съвместни мероприятия с Община Плевен на други обществени организации до 20 000 лв.
22.5. За покриване стойността на картите за
пътуване на Почетни и Заслужили граждани на
Община Плевен по всички тролейбусни линии
на „Тролейбусен транспорт” ЕООД в размер до
5 000 лв.
22.6. Подпомагане дейността на Младежки общински парламент - Плевен, за съвместни инициативи и младежки дейности в размер до 10 000
лева.
23. Утвърждава числеността на персонала съгласно Приложения №5 и №6.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1 т.6, във връзка
с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94,
ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.39 от Закона за публични-

те финанси, чл.34, ал.2, ал.3, ал.4 и чл.15 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, чл.3 и
чл.4 от Закона за общинския дълг в изпълнение
на Закона за Държавния бюджет на Република
България за 2017 г., по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0701/10.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г.,
Протокол № 21, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 463/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот 128001 в
местността „Над село” в землището на с. Ясен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона
за общинската собственост, на основание чл.129,
ал.1 от Закона за устройство на територията
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ка с чл.126, ал.6, т.1 и чл.129, ал.1 от Закона за
устройство на територията9 по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0713/23.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017
г., Протокол № 21, точка 11 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 465/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище
от фонд „Жилища за продажба”, находящо се в
гр. Плевен, бул. „Русе” №43, ап.6, ет.3 и определяне на продажна цена
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.41, ал.2, чл.47, ал.1,
т.3 и ал.3 от Закона за общинската собственост,
чл.35, чл.37, т.1, чл.44, ал.1 от Наредба №18 на
Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да с продаде на Ива Мариянова Николова общинско жилище от фонд „Жилища за продажба”,
актувано с АОС №38262/10.01.2013 г., представляващо апартамент №6 на ІІІ етаж, в жил. блок
на бул. „Русе”№43 - самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.660.602.2.6 със застроена
площ 70,03 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня,
баня с тоалетна, два балкона, с прилежаща маза
№9 с площ 4,44 кв.м. и 6,3987% ид.ч. от общите
помещения на сградата и от правото на строеж
в УПИ VІІІ, кв.203 по плана на гр. Плевен за сумата от 46 000 /четиридесет и шест хиляди/ лева
без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор с Ива Мариянова Николова за
продажба на имота по т.1, съгласно действащите
нормативни 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.41, ал.2, чл.47, ал.1, т.3 и
ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35,
чл.37, т.1, чл.44, ал.1 от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0509-1/12.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017
г., Протокол № 21, точка 12 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод до поземлен имот 128001 в местността „Над
село” в землището на с. Ясен, преминаващо със
сервитут през следните поземлени имоти: 0.185,
с начин на трайно ползване - път ІV клас - публична общинска собственост; 0.397, с начин на
трайно ползване - пасище, мера - публична общинска собственост; 0.327, с начин на трайно
ползване - пасище, мера - публична общинска
собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия, в изпълнение на
настоящото Решение.
3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник” съгласно чл.129, ал.1 от Закона за
устройство на територията.
4. Настоящото решение може да се обжалва в
30 дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание
чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-06021/23.01.2017 г., на заседание на Общински Р Е Ш Е Н И Е № 466/26.01.2017 г., гр. Плевен
съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г.,
Протокол № 21, точка 10 от дневния ред, и е ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост
подпечатано с официалния печат на Общински между Община Плевен и Антон Петков Партенов, чрез продажба на общинската част от несъвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев движим имот, находящ се в с.Брестовец, община Плевен - УПИ ІV-423, кв.12а, в размер на 155
кв.м.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
Р Е Ш Е Н И Е № 464/26.01.2017 г., гр. Плевен ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
ОТНОСНО: Предложение относно проект за местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41,
подробен устройствен план - парцеларен план на ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60,
елементите на техническата инфраструктура ал.4 и чл.47, ал.4 и ал.5 от Наредба №7 на Обза прокарване на трасе на пътна връзка до ПИ щински съвет - Плевен
026021 в местността „Герчов кантон”, землиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ще с. Ясен
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоупра- Да се прекрати съсобствеността върху недвивление и местната администрация, чл.8, ал.1 от жим имот, находящ се в с. Брестовец, Община
Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1 Плевен, представляващ застроен урегулиран поот Закона за опазване на земеделските земи във землен имот, целият с площ 475 кв.м. - УПИ ІVвръзка с чл.126, ал.6, т.1 и чл.129, ал.1 от Закона 423, кв.12а, отреден за жилищно строителство,
чрез продажба на общинския дял от имота, предза устройство на територията
ставляващ 155 кв.м., за сумата от 2 800 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, на съсобственика
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Антон Петков Партенов.
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за Подробен устройствен Упълномощава Кмета на Община Плевен да
план - Парцеларен план на елементите на техни- сключи договор за прекратяване на съсобствеческата инфраструктура за трасе на пътна връз- ност, съгласно нормативните изисквания.
ка до ПИ 026021 в местността „Герчов кантон”, Мотиви: Настоящото решение е прието на осземлище с. Ясен, преминаващо през ПИ 000377 нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната
- полски път публична общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от
оправомощено лице да извърши необходимите Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 и
правни и фактически действия, в изпълнение на чл.47, ал.4 и ал.5 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спарнастоящото Решение.
3. Решението подлежи на обнародване в „Дър- тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСжавен вестник” съгласно чл.129, ал.1 от Закона за 0705/12.01.2017 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г., Проустройство на територията.
4. Настоящото решение може да се обжалва в токол № 21, точка 13 от дневния ред, и е подпе30 дневен срок от обнародването му в „Държавен чатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
нование 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, ал.1 от Закона Р Е Ш Е Н И Е № 467/26.01.2017 г., гр. Плевен
за общинската собственост, чл.21, ал.1 от Зако- ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост
на за опазване на земеделските земи във връз- между Община Плевен и Радослав Тотев Хри-
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стов, чрез продажба на общинската част от
недвижим имот, находящ се в с. Брестовец, община Плевен - УПИ ІІ-422, кв.12а в размер на 137
кв.м.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60,
ал.4 и чл.47, ал.4 и ал.5 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в с. Брестовец, Община Плевен, представляващ застроен урегулиран
поземлен имот, целият с площ 417 кв.м. - УПИ
ІІ-422, кв.12а, отреден за жилищно строителство,
чрез продажба на общинския дял от имота, представляващ 137 кв.м., за сумата от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС, на съсобственика
Радослав Тотев Христов.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за прекратяване на съсобственост, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 и
чл.47, ал.4 и ал.5 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0706/12.01.2017 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г., Протокол № 21, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 468/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост
между Община Плевен и Галина Иванова Ятанска и Георги Ленко Ятански, чрез продажба на
общинския дял от поземлен имот, находящ се в
град Плевен, ул.”Майска”№22 с идентификатор
56722.659.20 - УПИ ХХІІІ-979, кв.835
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1, т.3 и
ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул.
„Майска” №22, представляващ поземлен имот
с идентификатор 56722.659.20, целият с площ
488 кв.м. - урбанизирана територия с начин на
трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на града - застроен урегулиран
поземлен имот УПИ ХХІІІ - 979, кв.835, чрез
продажба на общинския дял от имота в размер
на 122 кв.м., представляващи 3/12 ид. ч. от целия
поземлен имот, актуван с акт за частна общинска
собственост №41751/04.08.2016 г., на цена 6 300
/шест хиляди и триста/ лева без ДДС, на съсобствениците на Галина Иванова Ятанска и Георги
Ленков Ятански.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да извърши необходимите правни и фактически
действия за прекратяване на съсобствеността
върху имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0700/09.01.2017 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г., Протокол № 21, точка 15 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 469/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №368
/27.10.2016 г. на Общински съвет - Плевен относно годишен план за ползване на дървесина от
територии, собственост на Община Плевен,
през 2017 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 4, т. 1 от Наредба
№ 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите и чл. 7 ал.
4 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии
- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 368 от 27.10.2016 г. на
Общински съвет - Плевен, в частта на т. 1, като се
допълва Годишният план за ползване на дървесина от територии, собственост на Община Плевен,
през 2017 г., както следва:
землище,
№ имот

отдел/
подотдел
стар/нов

площ
дк

ването им под аренда
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.25, ал.9 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.33б, ал.2 от Закона за подпомагане
на земеделските производители и чл.24, ал.3 от
обем ползване Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за реда
на придобиване, управление и разпореждане с
общински имоти (НРПУРОИ)

рии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски
продукти по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0595-1/13.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г.,
Протокол № 21, точка 16 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
дървесен вид; вид сеч;
начин на ползване

3. Бръшляница
№ 000068

320
(част)

№ 000050

320 б/б част

№ 000187
№ 000187

-е/е

39

черен бор -продажба санит. 10%, по ЛУП- 80 пл.куб.м
от 2015 г.

105

акация-гола сеч, местно население по ЛУП 290/527 пл/
от 2015 г.
пр.куб.м

314 в/и

6

акация - остатък от пл-извлч. 2014 г. за 35/64
местното население
пл/пр.куб.м

314 - е

4

акация - гола сеч - местно население

22/41
пл/пр.куб.м

154

За продажба за местното население

80 пл.куб.м
347/632пл/
пр.куб.м

Общо
Бръшляница
4. Коиловци
№ 000127

316 л/о

80

акация-гола сеч - местно население по 250 /455 пл/
ЛУП от 2015 г.
пр.куб.м

№ 000125

316п/т

59

акация-гола сеч - местно население по 190/345
ЛУП от 2015 г.

№ 000060

324 р/р

13

акация,пбрс -70%гола сеч за местно месе- 20/36
ление по ЛУП от 2015 г
пл/пр.куб.м

№ 000050

324 п/п

3

топола
за продажба

60
пл.куб.м

№ 000184

317 ч/п(част)

87

черен бор - санитарна сеч 100%,
за продажба - пожарище

1490
пл.куб.м

№ 000158

317 - т1

6

акация - гола сеч - местно население

26/47 пл/
пр.куб.м

248

за местното население
за продажба

486/883 пл/пр
1550 пл.куб.м

Общо
Коиловци
8. Пелишат
№ 210001

246г/г

68

акация-гола сеч-м.население по ЛУП от 700/1273
2015 г.
пл/пр.куб.м

№ 148110

245 - а

2

акация - гола сеч - местното население

47/85 пл/
пр.куб.м

70

за местното население

747/1358
пл/пр.куб.м

Общо
Пелишат
11. Радишево
№ 135001

261 н/м

116

цр-30% постепенно-котловина местно на- 380/691
селение по ЛУП 2015г.
пл/пр. куб.м

№ 000189

262 - а

14

акация - гола сеч - местно население

55/100 пл/
пр.куб.м

130

за местното население

435/791
пл/пр. куб.м

Общо
Радишево
19. Плевен
№ 56722.276.6

293 -в1/ж1

4

черен бор - прореждане - 20%
за продажба

30
пл.куб.м

№ 56722.544.4

293 -л1/п1

50

акация-гола сеч-м.население
по ЛУП от 2015 г.

240/436 пл/
пр.куб.м

№ 56722.276.6

293 -о1/с1

73

акация-гола сеч-м.население
по ЛУП от 2015 г.

430/782 пл/
пр.куб.м

№ 077010

303 к/р

12

акация-гола сеч-м.население
по ЛУП от 2015 г.

93/169
пл/пр.куб.м

№ 512016

303 - д

23

акация - гола сеч - местно население

130/236 пл/
пр.куб.м

№ 512019

303 - с1

3

акация - гола сеч - местно население

Общо
Плевен

139

за местното население
за продажба

35/64
пл/пр.куб.м
763/1387 пл/
пр.куб.м
30 пл.куб.м

57

акация - гола сеч - местно население

200/363
пл/пр.куб.м

57

за местното население

200/363
пл/пр.куб.м

20. Брестовец
№ 000234
Общо
Брестовец

277 - т

2. В останалата си част Решение № 368 от
27.10.2016 г. на Общински съвет - Плевен, остава
непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45, ал. 4, т. 1 от Наредба №
8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите и чл. 7 ал. 4
от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските терито-

5

съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 470/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна
на начина на трайно ползване на пасища, мери
- публична общинска собственост в трайно насаждения и провеждане на процедура за отда-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кметът на Община Плевен или
упълномощено от него лице (писмено с нотариална заверка на подписа) да подаде заявление
до Общинска служба по Земеделие - Плевен за
промяна начина на трайно ползване от „Пасища,
мери” в „Трайни насаждения” на имот № 000068
от Общинския поземлен фонд с площ 139,754
дка, находящ се в местността Найчовец, землище
с. Брестовец, като частта от 56,491 дка, включена в обхвата на специализиран слой „Постоянно
затревени площи”, да бъде изключена от слоя със
заповед на Министъра на земеделието и храните.
2. Дава съгласие да бъде отдаден под аренда
имот № 000068 с площ 139,754 дка, находящ се
в местността Найчовец, землище с. Брестовец,
след промяна на начина на трайно ползване.
3. Отдаването под аренда на имот № 000068 общинска собственост, да се извърши чрез провеждане на публичен търг по реда на глава 5
от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
за срок от 10 /десет/ години, при първоначална
цена от 36,00 лв. за декар, съгласно Решение №
209/26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен,
чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия за изпълнение на настоящето Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.33б, ал.2 от Закона за подпомагане
на земеделските производители и чл.24, ал.3 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за реда
на придобиване, управление и разпореждане с
общински имоти (НРПУРОИ), по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0245/17.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017
г., Протокол № 21, точка 17 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 471/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен
публична общинска собственост, находящ се
на паркинг на кръстовище между ул. ”Неофит
Рилски” и ул.”Гренадирска”, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, терен - публична общинска собственост, с
площ от 70,00 кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хранене, находящ
се на паркинг на кръстовище между ул.”Неофит
Рилски” и ул.”Гренадирска”, съгласно приложена схема на Главен архитект на Община Плевен.
2. Отдаването под наем на терена по т.1 да се
извърши чрез публичен търг с тайно наддаване,
чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен.
3. Отдаването под наем на терена по т.1 да се
извърши при следните условия:
- начална месечна наемна цена в размер на
630,00 лв. без ДДС;
- депозит за участие в търга в размер на 1260,00
лв.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе
публичния търг за отдаване под наем на терена
по т.1 от настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за
наем със спечелилия участник, съгласно резултатите от проведения търг.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-

брой 12 (36),
6 февруари 2017 г.
нование 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, във връзка с чл.76, т.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0714/17.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г.,
Протокол № 21, 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 № 472/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имотпублична общинска собственост, представляващ язовир с обща площ 59,444 дка., образуван
от следните имоти: имот №000014 с площ
5,099 дка. находящ се в местността „Алявото” в землището на село Върбица и имот
№000081 с площ 54,345 дка., находящ се в
местността „Байнова могила” в землището
на село Бръшляница
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, §12, т.2 от Преходните
и заключителни разпоредби към Закона за измениение и допълнение на Закона за водите, чл.14,
ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14,
чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години имот - публична общинска собственост, представляващ язовир с обща площ
59,444 дка., образуван от следните имоти:
имот №000014, с площ 5,099 дка., находящ се
в местността „Алявото” в землището на село
Върбица и имот №000081 с площ 54,345 дка.,
находящ се в местността „Байнова могила”
в землището на село Бръшляница, актуван с
АОС №36732/30.03.2011 г.
2. Приема начална месечна цена за отдаване под наем на имота по т.1 в размер на 125 /
сто двадесет и пет/ лева без ДДС и депозит за
участие в търга в размер на 400 /четиристотин/
лева.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да се
извърши по реда на Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на
Община Плевен, начална месечна наемна цена и
депозит за участие, съгласно т.2.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе
търга.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договора за
наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, §12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за измениение и
допълнение на Закона за водите, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.76, т.2,
чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0585-1/17.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017
г., Протокол № 21, 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 № 473/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за мотивирано предписание за частично изменение на Подробен
устройствен план - План за регулация на улица
по ок 221а-221д-221б-221в, задънена улица по ок
221д-221е и паркинг от ок 213а по плана на гр.
Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администраци и чл.134, ал.1,
т.1 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен устройствен план - План за регулация на
улица по ок 221а-221д-221б-221в, задънена улица по ок 221д-221е и паркинг от ок 221г към ок
213а по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне с мотивирано предписание на основание
чл.135, ал.3 от Закона за устройство на терито-

рията да се изработи проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план
- План за регулация на улица по ок 221а-221д221б-221в, задънена улица по ок 221д-221е и
паркинг от ок 221г към ок 213а по плана на гр.
Плевен.
3. 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 администраци и чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0696/04.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.01.2017 г., Протокол № 21, 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 № 474/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопроводно и канализационно отклонение и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3225, в
местността „Стража” в землището на гр.
Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията, чл.18 от Закона за
опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от
Правилника за прилагане на закона за опазване
на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура за
прокарване на трасета на водопроводно, канализационно отклонение и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3225, в
местността „Стража” в землището на гр. Плевен,
преминаващи със сервитут през следните поземлени имоти:
- водопроводно отклонение - през поземлен
имот 701.1239, с начин на трайно ползване - за
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост;
- канализационно отклонение - през поземлени
имоти: 701.1239, с начин на трайно ползване - за
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост, 537.173, с начин
на трайно ползване - за селскостопански, горски,
ведомствен път - публична общинска собственост, 537.1, с начин на трайно ползване - друг вид
дървопроизводителна гора - публична общинска
собственост;
- електропровод - през поземлени имот: 537.48,
с начин на трайно ползване - за местен път - публична общинска собственост, 537.173, с начин на
трайно ползване - за селскостопански, горски,
ведомствен път - публична общинска собственост, 537.1, с начин на трайно ползване - друг вид
дървопроизводителна гора -публична общинска
собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасета на
водопроводно и канализационно отклонение и
електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3225, в местността „Стража”, в
землището на гр. Плевен, преминаващи със сервитут през следните поземлени имоти:
- водопроводно отклонение - през поземлен
имот 701.1239, с начин на трайно ползване - за
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост;
- канализационно отклонение - през поземлени
имот: 701.1239, с начин на трайно ползване - за
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост, 537.173, с начин
на трайно ползване - за селскостопански, горски,
ведомствен път - публична общинска собственост, 537.1, с начин на трайно ползване - друг вид
дървопроизводителна гора - публична общинска
собственост;
- електропровод - през поземлени имоти:
537.48, с начин на трайно ползване - за местен
път - публична общинска собственост, 537.173, с
начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска
собственост, 537.1, с начин на трайно ползване
- друг вид дървопроизводителна гора -публична
общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/
години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или

оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия, в изпълнение на
настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8
и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а,
ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за
опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от
Правилника за прилагане на закона за опазване
на земеделските земи, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0713/17.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г.,
Протокол № 21, точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Наредба №7 за правила и норми за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване
за ПИ 56722.701.1268 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-0712/17.01.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г.,
Протокол № 21, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 475/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план - план
за застрояване за ПИ 56722.701.1266 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 Р Е Ш Е Н И Е № 477/26.01.2017 г., гр. Плевен
за опазване на земеделските земи, на основание ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна фичл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона нансова помощ на Калоян Дончев Маринов
за устройство на територията
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
и местната администрация
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за ПодОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
робен устройствен план - План за застрояване
Р Е Ш И:
за ПИ 56722.701.1266 в местността „Стража” в 1. Предоставя еднократна финансова помощ от
землището на гр. Плевен и парцеларни планове §§42-14 „Обезщетения и помощи по решение на
на елементите на техническата инфраструкту- Общински съвет”, дейност 122 „Общинска адра. При изработване на подробния устройствен министрация” по бюджета на Община Плевен
план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от за 2017 година, в размер на 500 /петстотин/ лева
Наредба №7 за правила и норми за устройство на Бисерка Антонова Маринова за лечението на
на отделните видове територии и устройствени сина й Калоян Дончев Маринов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осзони.
2. Одобрява заданието за изработване на Под- нование чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2
робен устройствен план - План за застрояване от Закона за местното самоуправление и местназа ПИ 56722.701.1266 в местността „Стража” в та администрация, по предложение от Постоянна
землището на гр. Плевен и парцеларни планове комисия по „Здравеопазване и социална полина елементите на техническата инфраструкту- тика”, с вх.№ ОбС-0619/20.12.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
ра.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или 26.01.2017 г., Протокол № 21, точка 24 от дневоправомощено лице да извърши необходимите ния ред, и е подпечатано с официалния печат на
правни и фактически действия, съгласно разпо- Общински съвет - Плевен.
редбите на Закона за устройство на територията, Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство
на територията не подлежат на оспорване, съ- Р Е Ш Е Н И Е № 478/26.01.2017 г., гр. Плевен
гласно чл.124б, ал.4.
ОТНОСНО: Удължаване продължителносМотиви: Настоящото решение е прието на ос- тта на текущото заседание на Общински съвет
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 - Плевен
от Закона за местното самоуправление и местна- На основание чл.46, ал.1 от Правилника за орта администрация, чл.18 от Закона за опазване на ганизацията и дейността на Общинския съвет,
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, неговите комисии и взаимодействието му с обал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой- щинската администрация за мандат 2015-2019
ство на територията, по предложение от Георг година
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОбС-0711/17.01.2017 г., на заседание на ОбщинР Е Ш И:
ски съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г.,
Протокол № 21, точка 22 от дневния ред, и е по- Удължава продължителността на текущото задпечатано с официалния печат на Общински съ- седание на Общинския съвет с два часа.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 476/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план - план
за застрояване за ПИ 56722.701.1268 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 56722.701.1268 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

Р Е Ш Е Н И Е № 479/26.01.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2016
година на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.24 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнение на годишния
план за приватизация на Община Плевен през
2016 година.
2. Отчетът е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.24
от Закона за местно самоуправление и местната
администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0155-1/25.01.2017 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.01.2017 г., Протокол № 21, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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На 25 февруари се подновява първенството на „Б” група
„Спартак” продължава да преследва влизането в Първа лига

Александър Георгиев и Ивайло Василев

Като оптимистичен определи старта на подготовката за
пролетния дял на първенството на „Б” Професионална футболна група председателят на
Управителния съвет на Общински футболен клуб „Спартак”
Иван Кюлджийски. По думите
на заместник-кмета по спорт,
младежки дейности и туризъм
в Община Плевен, за представителния тим са осигурени отлични условия за тренировки
и подготовка. Футболистите са
настанени в хотел в „Кайлъка” с
фитнес-зала, която се ползва за
тренировки и възстановяване. В
трудните зимни условия са почистени от снега помощното и
тренировъчното игрище и това
дава възможност на формациите
да тренират в зимните условия.
В края на 2016 г. беше привлечен и амбициозен старши треньор - Александър Георгиев. До
края на изминалата вече година,
той бе селекционер на юношеския национален отбор на България до 17 години. 35-годишният наставник сформира екип,

в който влизат вратарят Николай Донев и бившият юноша на
ЦСКА Ивайло Василев.
Василев ще е първи помощник в „Спартак”. Той е роден на
1 юли 1987 г. Юноша е на ЦСКА
и е два пъти шампион на България. Бившият защитник е играл
още за „Академик” - София, „Белите орли” - Плевен, „Спартак”
- Варна и „Рилски спортист” Самоков. Паралелно завършва
и Националната спортна академия. До края на миналата година е треньор на юноши старша
възраст на „Септември” - София, които завършиха есенния
полусезон на елитната група до
19 г. на пето място.
„В края на миналата година
приключи договора ми като национален селекционер и търсих
ново предизвикателство. Обади
ми се спонсорът на „Спартак” Иван Динов и ми направи предложение да поема отбора. Не ми
бе необходимо да мисля много
и бързо приех. Все пак става
въпрос за клуб с почти 100-годишна история. За мен е чест

да работя за клуб с толкова големи традиции. Надявам се да
радваме нашите фенове с добри
игри“, коментира Александър
Георгиев в началото на подготовката на състава. В същото
време от Управителния съвет
на „Спартак” продължават да се
надяват, че от следващия сезон
отборът ще заиграе в „А” Професионална група. Разбира се,
това ще трябва да се случи след
един успешен пролетен полусезон в „Б” група.
В началото на подготовката на отбора, новият старши
треньор Александър Георгиев
сподели за радио „Плевен”, че
е удовлетворен от условията,
в които се водят заниманията.
Той каза, че обстановката в тима
е нормална и всички футболисти са амбицирани да покажат
максимума от възможностите
си. Конкуренцията за отделните постове също е голяма и
ще се наложи редуциране на
привлечените до този момент
футболисти. Това, по думите
на Георгиев, ще стане след изиграването на всички контролни
срещи и след приключване на
зимния тренировъчен лагер в
Петрич. От състава през есента са останали двамата вратари
- Марин Орлинов и Димитър
Пантев. Наставникът разчита и
на Мартин Митов, Стенислав
Георгиев, Брендо Барбоса, Стефан Христов, Тихомир Тодоров,
Никола Мицански, Крис Гади,
Кевин Озей, Емил Петров и Григор Долапчиев. Новите имена в
отбора са Димитър Буров ляв
защитник, преотстъпен от „Славия”, Николай Николаев десен
защитник, дойде от „Хебър”
- Пазарджик, Родриго Минетеламио централен защитник, от

„Кан”, Георги Янев дефанзивен
халф, преотстъпен от „Левски”,
Джонатан Тасин полузащитник,
французин от бразилски произход, играл във Втора лига, Георги Чакъров ляв външен нападател, Захари Янков и Цветелин
Радев. Това са и футболистите,
които заминаха в края на януари
на подготвителния лагер.
Първата контрола на състава
беше преди отпътуването за южния град. Тимът игра с втория
състав на ЦСКА и загуби с 0:1.
До края на подготовката си
отборът ще изиграе няколко
контролни срещи. Четири от
тях - с „Оборище” - Панагюрище, „Ботев” - Враца, „Банско” и
„Беласица” - Петрич, ще са по
време на подготвителния лагер.
Първият мач от програмата
на Втора професионална футболна лига е на 25 февруари

Иван Кюлджийски

2017 г. /събота/, когато плевенчани ще гостуват в София на
„Локомотив 1929”.
Преди подновяването на
първенството „Спартак” заема
десето място във временното
класиране с 21 точки (6 победи,
3 равенства и 8 загуби). Водач е
„Етър ВТ” - Велико Търново.

XVIII КРЪГ
25 февруари 2017, събота:
Локомотив 1929 (София) - Спартак Плевен (Плевен)
XIX КРЪГ
4 март 2017, събота:
Спартак Плевен (Плевен) - Етър ВТ (Велико Търново)
XX КРЪГ
11 март 2017, събота:
Ботев (Враца) - Спартак Плевен (Плевен)
XXI КРЪГ
18 март 2017, събота:
Спартак Плевен (Плевен) - Ботев (Гълъбово)
XXII КРЪГ
1 април 2017, събота:
ЦСКА II (София) - Спартак Плевен (Плевен)
XXIII КРЪГ
8 април 2017, събота:
Спартак Плевен (Плевен) - Витоша (Бистрица)
XXIV КРЪГ
15 април 2017, събота:
Созопол (Созопол) - Спартак Плевен (Плевен)
XXV КРЪГ
22 април 2017, събота:
Спартак Плевен (Плевен) - Царско село 2015 (София)
XXVI КРЪГ
29 април 2017, събота:
Несебър (Несебър) - Спартак Плевен (Плевен)
XXVII КРЪГ
6 май 2017, събота:
Спартак Плевен (Плевен) - Банско (Банско)
XXVIII КРЪГ
13 май 2017, събота:
Левски (Карлово) - Спартак Плевен (Плевен)
XXIX КРЪГ
20 май 2017, събота:
Спартак Плевен (Плевен) - Оборище (Панагюрище)
XXX КРЪГ
27 май 2017, събота:
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спартак Плевен (Плевен)

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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При 19 градуса под нулата преди 40 години
започва строителството на Панорамата
Днес мнозина от младите
не могат и да си представят,
че първата копка на Панорама
„Плевенска епопея 1877 г.“ е
направена на 19 януари преди
четиридесет години при минус
19 градуса от плевенското предприятие „Строителна механизация”, ръководено от Васил
Генов. Снегът е над половин метър. Багерите и самосвалите работят денонощно на две смени.
На работещите се дава горещ
чай. За няколко дни са изкопани 20 000 куб. м земна маса.
Това дава възможност в изкопа
да влязат строители, за да се започне работа по фундамента на
сградата.
Идеята да се увековечат събитията от Руско-турската война 1877-1878 г. се появява почти век по-късно. През 1961 г., а
след това и през 1966 г., се подема от ген. Винаров, който тогава е председател на Комитета
за българо-съветска дружба, на
връх Шипка.
През ноември 1975 г. Секретариатът на ЦК на БКП приема
решение в което, макар и да фигурира фразата „увековечаване
на стогодишнината от Плевенската епопея”, не се споменава
за построяването на панорама.
Така този проект все още няма
одобрение от висшето партийно и държавно ръководство, без
съгласието на което не може
да се осъществи такова грандиозно строителство. Въпреки
това, ръководството на града,
начело с Пенко Герганов, продължава подготовката като започва проектиране и събиране
на доброволни средства. На 19
януари 1976 г. председателят на
тогавашния Окръжен народен
съвет - Иван Бешев утвърждава
конкурсна програма за изработване на архитектурен идеен проект за „Панорама и Диорама” в
Плевен. Конкурсът е анонимен
и в него участват пет колектива.
Печели проектът на арх. Иван
Стефанов и арх. Пламена Цачева. По-късно ръководството и
проектирането се поема от младите архитекти Пламена Цачева
и Иво Петров.
С решение от 29 ноември
1976 г. Секретариатът на ЦК на
БКП дава съгласие

в чест на
100-годишнината от
Освобождението на
България в Плевен
да бъде построена
панорама „Плевенска
епопея 1877 г.”

С това се дава официален
старт на строителството. А с решение на Бюрото на ОК на БКП
от 29 декември 1976 г. изграждането е обявено за обект на

Ганецки”. В същото време предприятието за леки конструкции
„Балканстрой” произвежда елементите за металната покривна
конструкция. Когато тя е монтирана, сградата цялостно е затворена. Така, към

средата на юли
1977 г., е завършен
грубият строеж

цялата окръжна партийна организация и на всички трудещи се
от Плевенски окръг. Утвърден е
и Комитет за изграждане на съоръжението, както и Оперативен
щаб. Така се създават всички
предпоставки за разгръщане на
мащабно по обем и кратко по
срокове строителство на уникалния и сложен обект.

На 2 февруари се
полага първият
бетон в основите

с което започва и същинското строителство. Ежедневно в
помощ на основната бригада се
включват доброволци от различни предприятия и учреждения
на Плевен и окръга. Те извършват общи работи, с цел да се
увеличи производителността на
основната бригада. Работи се на
три смени. Цялата строителна
площадка е осветена от прожектори. За по-добро обслужване
и подаване на материали, към
монтираните два кулокрана се
прибавят още два.
На 4 март, само един месец
след полагането на първия бетон, Румъния и Северна България са разтърсени от силно земетресение в областта Вранча,
което се усеща и в Плевен. Към
този момент фундаментът на

сградата е завършен, а вдигнатите в сутерена зидове достигат
значителна височина, без да са
укрепени със стоманобетонни
колони и греди. Обектът издържа на труса и нищо не е разрушено, но това задължава да се
предвиди устойчивост на сградата с една степен по-висока от
нормираната. Допълнително се
усложнява работата на плевенските инженери и конструктори,
които нямат опит в проектиране
на сеизмичната устойчивост на
сградите. Намерено е решение.
На сградата е осигурена сеизмична устойчивост осма степен
по скалата на Медведев-Карник.
Само за един месец, до март
1977 г., проектът за сглобяемия
цилиндър на Панорамата и работните проекти за всички монтажни елементи - колони, греди
и панели, са готови. Съоръжението е грандиозно - цилиндър
с диаметър 40 м и височина 20
м. През цялото време строителните работи са под непрекъснат
инвеститорски контрол, който
стриктно следи да се спазват
проектите и строителните норми.
Всички необходими стоманобетонни елементи се произвеждат в плевенския завод за строителни конструкции „Генерал

заедно с покривната конструкция. Следва целенасочена
работа да се завърши панорамна
зала, за да се монтира платното.
Изработен е и декоративен фриз
върху фасадата на Панорамата,
изобразяващ щикове. Той е по
проект на плевенския скулптор
Кирил Мескин.
В края на юли 1977 г. започва и монтирането на панорамното платно. То е изтъкано в текстилния комбинат в

град Сурск, Пензенска област.
Платното е ленено и е с дължина от 115 метра и широчина
от 15 метра. Пристига в Плевен
в метална капсула. За да влезе в
залата се налага да се демонтират покривните панели и през
покрива, с кулокран да се спусне
на площадката. Операцията по
разгъването му е изключително
сложна и се провежда под ръководството на художника Николай Овечкин. След това той
и екипът му от 13 художници,
сред които двама плевенчани Христо Бояджиев и Дионисий
Дончев, започват да рисуват.

На 29 август 1977 г.
в 22 часа се полага
първата четка върху
панорамното платно

На 20 октомври са докарани

осемте картини – шест за уводна и две за заключителна зала.
На 11 ноември те са закачени
на съответните места и започва работа по зала диорама. Седем от картините са рисувани
в Москва, а на място авторите
само довършват отделни детайли. Така денем Овечкин рисува
върху панорамното и диорамното платно, а през нощта работи
над картините в уводната зала.

За десет месеца
сложният инженернохудожествен обект,
единствен по рода
си на Балканския
полуостров, е
завършен

На 7 декември 1977 г. държавна комисия, ръководена от
художника Христо Стефанов,

дава висока оценка на изпълнението и обявява художествено-архитектурния комплекс за
приет.
Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” е открита на 10
декември 1977 година. По това
време кмет на Плевен е Андрей
Романов, който има изключителен принос в организацията
за строителството на съоръжението.
В своята цялост Панорамата
пресъздава един от най-решителните моменти на Руско-турската война от 1877-1878 г. - боевете за Плевен.
За 40-годишната си история
музейният комплекс е разгледан
от над 8 милиона посетители, а
Панорамата „Плевенска епопея
1877 г.” се превърна в един от
символите на града ни.
По материали на РВИМ

