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ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

Сградата е масивна триетажна с идентификатор: 56722.618.1.15, със застроена 
площ 341 кв.м, и с разгърната застроена площ от 949 кв.м, разположена на 
около 500 м южно от Тотлебенов вал.

ПРОДАВА ВИЛА В ПАРК „КАЙЛЪКА”

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

Усмивки, балони и много 
настроение с игри  и развлече-
ния за децата организираха на 
площад „Възраждане” Община 

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На 15.06.2017г. -  ЧЕТВЪРТЪК
от 14.00 ч: 
Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община 
Плевен - УПИ VІІ, кв.7, с площ 590 кв.м, отреден за жилищно строителство, 
при първоначална цена 4000 лв. и депозит за участие 400 лв.
от 14.30 ч:
Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община 
Плевен - УПИ ХХV, кв. 50, с площ 620 кв.м, отреден за жилищно строител-
ство, при първоначална цена 4000 лв. и депозит за участие 400 лв.
от 15.00 ч:
Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Плевен, 
ул.”Огоста” №13 с идентификатор 56722.661.73 - УПИ І-3986, кв.10, с площ 
275 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 40 
000 лв. и депозит за участие 4 000 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от 
имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 29.06.2017 г. в същия час 
и при същите условия.

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС. 
ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Заседателната зала на ІІІ-тия 

етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2. 
ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС. 
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 01.06.2017 г. до 12.00 ч. на 

14.06.2017 г. в Центъра за административно обслужване, гр. Плевен, пл. 
“Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪР-
ГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община 
Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 14.06.2017 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документа-
ция за тях ще се закупува от 19.06.2017г. до 12.00 ч. на 28.06.2017г. в Центъ-
ра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” 
№ 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се пред-
ставят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. 
“Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 28.06.2017г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска 
собственост”: (064) 881-324 и 881-310

На основание Решения  № 563, 564 и 565 от 27.04.2017 г.
на Общински съвет Плевен,

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО
НАДДАВАНЕ, ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

Пъстър празник за плевенските 
деца по случай 1 юни

Плевен и Областен информа-
ционен център. В края на горе-
щия ден малки, големи и още 
по-големи момичета и момче-

та, с празнично настроение се 
стекоха в центъра на града, за 
да се включат в програмата. За 
тях имаше балони, подаръци, 
лакомства и знаменца с логото 
„Аз обичам Плевен”, осигурени 
от общинската администрация, 
а в раздаването им се включи 
лично кметът Георг Спартански 
и неговият заместник Стефан 
Милев. 

Празникът започна с демон-
страция на противопожарна тех-
ника и продължи с надпревара с 
велосипеди. В нея взеха участие 
деца до 6 години, а групите бяха 
две – за малчугани, които упра-
вляваха велосипеди с помощни 
колела и такива, които вече мо-
жеха да карат самостоятелно. За 
победителите при момичетата и 
при момчетата имаше медали, 
купи и грамоти, а първенците 
получиха тротинетка.

В празничната програма на 
площада се включиха близо 200 
деца от три детски градини и от 
Домовете за настаняване от се-
меен тип. Фокуси, модерни тан-
ци, хип-хоп, салса и още много 
изненади радваха малки и голе-
ми до края на вечерта.
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Разширяването на „Синя 
зона” в Плевен се наложи от 
безспорна обществена необхо-
димост за повече места за плате-
но паркиране и разтоварване на 
центъра от струпващите се там 
коли, одобряването на зоните 
за паркиране е правомощие на 
кмета. Това заяви кметът на Об-
щина Плевен Георг Спартански 
по повод коментари и въпроси 
в социалните мрежи. Той при-
помни, че още миналата година 
e предложил на Общинския съ-
вет временна комисия от съвет-
ници да направи схема за „Синя 
зона”, но създадената комисия 
така и не е инициирала промени 
или подобрения. 

„Синятата зона” вече е утвър-
дена с решение на Експертния 
съвет по устройство на терито-
рията при Община Плевен, след 
като схемата е съгласувана и с 
КАТ. Тя се разширява към ули-
ците „Дойран”, „Св. Св. Кирил и 
Методий” и бул. „Русе”. Тези, на 
които таксата за престой от 1 лв. 
им е много, ще паркират извън 
„Синя зона”. Друг вариант е да 
се придвижват с велосипеди, с 
масовия градски транспорт или 
пък пеша. Искаме да има ред и 
правилата да се спазват”, комен-
тира Георг Спартански. Всички 
живеещи в районите на „Синя 
зона” могат да подадат заявле-
ние до ОП „Център за градска 
мобилност” и срещу такса от 
12 лв. да получат удостоверение 
за паркиране, но не за цялата 
„Синя зона”, а само близо до 
постоянния адрес, на който са 
регистрирани. 

Считано от 1 юни 2017 г., 
обособените зони за платено 
почасово паркиране в Плевен 
са следните:

1. На кръстовище на ул. 
„Дойран” и ул. „Д-р Заменхов”;

2. По ул. „Дойран” източно, в 
участъка от ул. „Д-р Заменхов” 

до ул. „Дойран” №1;
3. По ул. „Дойран” западно, в 

участъка от ул. „Дойран” №2 до 

ул. „Д-р Заменхов”;
4. По ул. „Дойран” западно, в 

участъка от ул. „Д-р Заменхов” 

Методий” до кръстовището с ул. 
„Сан Стефано”;

17. По булевард „Русе”, в 
участъка от кръстовището с 
„Неофит Рилски” до кръстови-
щето с бул. „Христо Ботев”;

18. До ДКТ „Иван Радоев”, с 
вход и изход от ул. „Цар Борис 
III”;

19. По ул. „Георги Домусчи-
ев” до Автогара Плевен;

20. По ул. „Цар Борис III” 
пред УниКредит Булбанк;

21. По ул. „Сан Стефано” - 
БТК1;

22. Между ул. „Сан Стефа-
но” и ул. „Вардар” - БТК2;

23. По тупичната ул. „Бък-
стон”, в стр. кв. 383 по плана на 
гр. Плевен;

24. По ул. „Лиляна Бърдаро-
ва” пред сладкарница „Нарцис”;

25. Пред жп гара;
26. По ул. „Райко Жинзифов”;
27. По ул. „Васил Априлов”, в 

участъка от ул. „Софроний Вра-
чански” до ул. „Г. С. Раковски”;

28. По ул. „Иван Вазов” - ОК 
651-712-751а-752б-752в-752г, 
по плана на гр. Плевен;

29. По ул. „Иван Миндили-
ков” до Автогара Плевен;

30. В имот с идентификатор 
56722.659.554 по кадастралната 
карта на гр. Плевен, находящ се 
в гр. Плевен, ул. „Княз Алексан-
дър Батенберг”.

31. В имот с идентификатор 
56722.659.555 по кадастралната 
карта на гр. Плевен, находящ 
се в гр. Плевен, ул. „Васил Лев-
ски” №1 /ул. „Княз Александър 
Батенберг”.

НОВИ ОБОСОБЕНИ ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО
почасово паркиране в Плевен от 1 юни 

до ул. „Дойран” №136;
5. По ул. „Дойран” източно, в 

участъка от ул. „Д-р Заменхов” 
до ул. „Дойран” №136;

6. По ул. „Дойран”, в участъ-
ка на завиване в обратна посока 
срещу №136;

7. По ул. „Дойран”, зад Худо-
жествена галерия Дарение „Ко-
лекция Светлин Русев” до Вое-
нен клуб - Плевен;

8. По ул. „Александър Стам-
болийски”, в участъка от ул. 
„Дойран” до ул. „Средец”;

9. По ул. „Дойран”, в участъ-
ка от кръстовището с ул. „Н. Д. 
Петков” до кръстовището с ул. 
„Янко Сакъзов”;

10. По ул. „Цар Борис III” 
между ул. „Данаил Попов” и ул. 
„Коста Хаджипакев”;

11. По ул. „Димитър Кон-
стантинов” между ул. „Васил 
Априлов” и ул. „Данаил Попов”;

12. По ул. „Данаил Попов”;
13. По ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий”, в участъка от кръсто-
вището с ул. „Димитър Констан-
тинов” до кръстовището с бул. 
„Христо Ботев”;

14. По източната част на 
ул. „Димитър Константинов”, 
в участъка от ул. „Васил Ап-
рилов” до кръстовището с ул. 
„Иван Вазов”;

15. По ул. „Димитър Кон-
стантинов”, в участъка от кръс-
товището с ул. „Иван Вазов” до 
кръстовището с ул. „Св. Св. Ки-
рил и Методий”;

16. По ул. „Димитър Кон-
стантинов”, в участъка от кръс-
товището с ул. „Св. Св. Кирил и 

При голям интерес премина 
откриването на изложбата „За 
други своя… 140 години от вой-
ната за Освобождението на Бъл-
гария 1877-1878 г.” в Москва. Тя 
е съвместен проект на Държав-
ния исторически музей на Русия 
и Регионалния военноисториче-
ски музей в Плевен. За открива-
нето до руската столица пътува-
ха кметът Георг Спартански и 
председателят на ОбС Мартин 
Митев. На церемонията, в Дър-
жавния исторически музей на 
Русия, официални гости бяха 
заместник-председателят на 
Правителството на Руската Фе-
дерация Дмитрий Рогозин, ми-
нистърът на културата на Русия 
Владимир Мединский, депутати 
от Държавната дума, послани-
кът на България в Москва Бойко 
Коцев, представители на побра-
тимените с Плевен Централен 
административен окръг на град 
Москва и град Ростов на Дон. 

„Плевен пази жива паметта 
за драматичните събития отпре-

Изложба в Москва представя експонати 
от Руско-турската война 1877-1878 г. 

ди 140 години, когато именно от 
тук изгря Свободата на Бълга-
рия. Свидетелство са стотиците 
паметници на признателност, 
разказващи за подвига на во-
ините освободители, които са 
светини за всички нас”, каза в 
приветственото си слово Георг 
Спартански.

Камерен състав от Север-
няшкия ансамбъл за народни 

песни и танци „Иван Вълев” - 
Плевен участва на официалната 
церемония със свои изпълнение 
и представи богатството на бъл-
гарския фолклор.

Сред експонатите, предос-
тавени от плевенския музей, са 
икони на главнокомандващия 
Руската Дунавска армия Велик 
княз Николай Николаевич, вещи 
на генерал М. Д. Скобелев, уни-

форма на редник от Лейбгвар-
дейска I артилерийска бригада, 
униформа на морски офицер 
капитан II ранг от Гвардейски 
екипаж, кръстчета и нагръдни 
икони на загинали руски воини 
на бойните полета край Плевен. 

Общо 47 са експонатите от 
фонда на РВИМ - Плевен, които 

пристигнаха  в руската столица 
и може да бъдат видяни от мо-
сковчани до 4 септември тази 
година. По време на изложбата 
ще бъдат показвани и снимки на 
архитектурно-скулптурни па-
метници и братски могили на 
руски воини, също от фонда на 
плевенския музей. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 579/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за Управител 

на „Диагностично-консултативен център ІІІ-Пле-
вен” ЕООД, гр. Плевен 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №8 
на Общински съвет - Плевен, чл.63, ал.3 от Закона 
за лечебните заведения и чл.3, чл.5 и чл.6 от Наред-
ба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за про-
веждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заве-
дения, издадена от Министъра на здравеопазването, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението 
на „Диагностично-консултативен център ІІІ-Пле-
вен” ЕООД, гр. Плевен, чийто собственик на капи-
тала е Община Плевен.

2. До участие в конкурса се допускат лица отгова-
рящи на изискванията по чл.4, ал.1 от Наредба №9 
от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечеб-
ни заведения по Закона за лечебните заведения на 
Министъра на здравеопазването. 

В изпълнение на тези изисквания кандидатите 
трябва да представят съответни документи, удо-
стоверяващи наличието на обстоятелствата по чл.4, 
ал.1, т.1 и 2 и липсата на обстоятелствата по т.3.

3. Кандидатите да представят документите по т.2, 
придружени от заявление на кандидата за участие в 
конкурса и професионална автобиография, както и 
представяне на „Програма за развитието и дейно-
стта на „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД за тригодишен пе-
риод” в отделни запечатани пликове. Документите 
да са поставени в надписан с имената на кандидата 
и наименование на лечебното заведение запечатан 
плик, в който са поставени плика с документите и 
плика с програмата за развитие. За всяко подадено 
заявление се издава удостоверение, в което се по-
сочват името на подателя, датата и часът на прие-
мането му.

4. Темата на събеседването с допуснатите по чл.8, 
ал.3 от Наредба №9/2000 г. на Министъра на здра-
веопазването, участници е: „Развитие и дейност на 
„ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД в период на провеждаща 
се здравна реформа”.

5. Кандидатите могат да се запознаят с документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щат-
ното разписание на лечебното заведение в срок до 
деня, предхождащ провеждането на конкурса.

6. Управителят на дружеството по т.1 е длъжен да 
предостави на кандидатите за участие в конкурса 
актуална информация и документи по предходната 
точка.

7. Определя комисия за организиране и провежда-
не на конкурса в състав от 5 души:

Председател: д-р Елза Пачева
Секретар: Десислава Йорданова - юрист
Членове:1. Представител на Регионална здравна 

инспекция - Плевен
2. д-р Йордан Георгиев- Общински съветник
3. Представител на РЗОК - Плевен - магистър по 

медицина.
Комисията организира и провежда конкурса по 

реда на чл.5, чл.7, чл.8 и чл.9 от Наредба №9 от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения. Обява 
за провеждането на конкурса да се публикува в един 
централен и един местен всекидневник. Документи 
за участие на кандидатите се приемат в 30-дневен 
срок от публикацията в централния ежедневник в 
Центъра за административно обслужване на Общи-
на Плевен, пл.”Възраждане”№4 в гр.Плевен.

8. Определя възнаграждение на членовете на ко-
мисията по т.7, както следва:

- за Председателя - 60 лв.;
- за секретаря - 50 лв;
- за член на комисията - 40 лв.
Възнаграждението да се изплати след представяне 

на протокол за изпълнение на възложената работа 
като за представителите на общинска администра-
ция не се изплаща възнаграждение.

9. В тридневен срок от провеждането на конкурса, 
комисията по т.7 да изготви протокол за проведения 
конкурс, като определи спечелилия кандидат и кла-
сирането по ред на следващите участници. Прото-
колът да се внесе за разглеждане и утвърждаване в 
Общински съвет - Плевен в срок от три работни дни 
след подписването му.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №8 на Об-
щински съвет - Плевен, чл.63, ал.3 от Закона за ле-
чебните заведения и чл.3, чл.5 и чл.6 от Наредба №9 
от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, издаде-
на от Министъра на здравеопазването, по предложе-
ние от Мартин Митев - Председател на Общински 
съвет Плевен, с вх.№ ОбС-0011-6/29.05.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 2 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 580/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Програма за закрила 

на детето на Община Плевен за 2017 година
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.3, ал.1 от Правилника 
за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за закрила на детето на Об-
щина Плевен за 2017 година, неразделна част от на-
стоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.3, ал.1 от Правилника за прила-
гане на Закона за закрила на детето, по предложение 
от Постоянна комисия по „Здравеопазване и соци-
ална политика”, с вх. ОбС-0845/26.05.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 3 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 581/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компен-

сирани промени между обектите от поименния 
списък за капиталови разходи на Община Плевен за 
2017 година

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.6 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.124, ал.3 и 4 от Закона за пу-
бличните финанси, чл.41, ал.3 и 4 от Наредба №10 
на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Общ устройствен план на Об-
щина Плевен”, финансиран със средства от Целе-
ва субсидия за капиталови разходи за 2017 г., както 
следва: било 80 000 лева, става 142 900 лева.

2. Изменя обект „Общ устройствен план на Общи-
на Плевен”, финансиран със собствени бюджетни 
средства: било 0 лева, става 15 000 лева.

3. Изменя обект „Общ устройствен план на гр. 
Плевен”, финансиран със средства от Целева субси-
дия за капиталови разходи за 2017 г., както следва: 
било 128 700 лева, става 85 800 лева.

4. Изменя обект „Улично осветление пред бл.348 
в ж.к. „Кайлъка”, финансиран със средства от Целе-
ва субсидия за капиталови разходи за 2017 г., както 
следва: било 10 000 лева, става 0 лева.

5. Изменя обект „Улично осветление пред бл. „П. 
Волов”№№55-57”, финансиран със средства от Це-
лева субсидия за капиталови разходи за 2017 г., как-
то следва: било 10 000 лева, става 0 лева.

6. Изменя обект „Основен ремонт на кръгово 
кръстовище за ж.к.„Сторгозия”, финансиран със 
собствени бюджетни средства: било 15 000 лева, 
става 0 лева.

7. Възлага на Кмета на Община Плевен да извър-
ши всички правни и фактически действия, продик-
тувани от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.124, ал.3 и 4 от Закона за публич-
ните финанси, чл.41, ал.3 и 4 от Наредба №10 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0701-6/16.05.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Прото-
кол № 25, 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 № 582/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на програма за развитие 

на „Диагностично-консултативен център ІІІ-Пле-
вен” ЕООД, гр. Плевен за 2017 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
чл.16, чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба №8 за 
условията и реда за упражняване правата на собст-
веник от Община Плевен върху общинската част от 
капитала на търговските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Текстът в т.2.1. Инвестиции в нова техника и меди-
цинска апаратура, раздел V - Инвестиционен план 
на Програмата за развитие на „Диагностично-кон-
султативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, град Плевен 
за 2017 г., утвърдена с Решение №525/30.03.2017 г. 
на Общински съвет-Плевен, се изменя както следва:

„Мамографски рентгенов апарат с дигитализира-
ща система”, било 15 000 лева става 16 008 лв.;

„Хематологичен анализатор”, било 12 000 лева 
става 13 200 лева;

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл.16, чл.17, ал.1, 
т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията и реда за 
упражняване правата на собственик от Община Пле-

вен върху общинската част от капитала на търговски-
те дружества, по предложение от Постоянна комисия 
по „Стопанска политика и транспорт”, с вх.№ ОбС-
0723/26.05.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Протокол № 25, 
точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 583/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по До-

говор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16RFOP001-1.007-0003-C01, финансиран 
по схема за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG16RFOP001-1-001-039 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване 
и развитие 2014-2020” от Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г. и обезпечаване на 
искане за авансово плащане по проект „Развитие 
на интегриран градски транспорт - гр. Плевен”, 
чрез подписване на запис на заповед

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.3, т.4 от Закона за общин-
ския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи за-
дължението, посочено в Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-
1.007-0003-C01от 03.04.2017 г., по изпълнението на 
проект „Развитие на интегриран градски транспорт 
- гр. Плевен”, което е в размер на 1% от стойността 
на предоставената от договарящия органи безвъз-
мездна финансова помощ от Оперативна програ-
ма „Региони в растеж” 2014-2020 или в размер на 
167 848,79 лв. /сто шестдесет и седем хиляди осем-
стотин четиридесет и осем лева и 79 стотинки/.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да по-
дпише запис на заповед за сумата, посочена в т.1, в 
полза на Управляващия орган на Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 2014-2020.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия 
във връзка с изпълнението на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование 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-0445-1/11.05.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 6 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 584/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължение по до-

говор, касаещо обезпечаване на искане за авансово 
плащане по проект № BG16RFOP001-3.002-0035 
„Основен ремонт и въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност в ДФСГ „Интелект” - Плевен, 
чрез подписване на запис на заповед

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.3, т.4 от Закона за общин-
ския дълг, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи 
размера на аванса от 35% от стойността на пре-
доставената от Договарящия/Управляващия орган 
с Договор №№ BG16RFOP001-3.002-0035-С01 
/№РД-02-37-299/13.12.2016 г./ за изпълнението на 
проект № BG16RFOP001-3.002-0035 „Основен ре-
монт и въвеждане на мерки за енергийна ефектив-
ност в ДФСГ „Интелект-Плевен” безвъзмездна фи-
нансова помощ по Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., представляващ 489 997,20 лв. 
/четиристотин осемдесет и девет хиляди деветсто-
тин деветдесет и седем лева и 20 стотинки/.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да по-
дпише запис на заповед за сумата, посочена в т.1, в 
полза на Управляващия орган на Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 2014-2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия 
във връзка с изпълнението на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование 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-0517-1/11.05.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 30.05.2017 г., Протокол № 25, 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 № 585/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължение по до-

говор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, касаещо обезпечаване на искане за авансово 
плащане по проект № BG16RFOP001-1.007-0001 
„Осигуряване на устойчива градска среда на Пле-
вен”, чрез подписване на запис на заповед

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.3, т.4 от Закона за общин-
ския дълг,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Плевен да обезпечи 
размера на аванса от 1% от стойността на предос-
тавената от Договарящия/Управляващия орган с 
Договор № BG16RFOP001-1.007-0001-С01 /№РД-
02-37-304/16.12.2016г./ за изпълнението на про-
ект № BG16RFOP001-1.007-0001 „Осигуряване на 
устойчива градска среда на Плевен” безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Регио-
ни в растеж” 2014-2020 г., представляващ 138 447,62 
лв. /сто тридесет и осем хиляди четиристотин чети-
ридесет и седем лева и 62 стотинки/.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да по-
дпише запис на заповед за сумата, посочена в т.1, в 
полза на Управляващия орган на Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 2014-2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия, 
във връзка с изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование 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-0313-2/11.05.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 30.05.2017 г., Протокол № 25, 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 № 586/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по до-

говор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-
5/18.01.2017 г., финансиран по процедура за ди-
ректно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни 
ВиК проект”, по приоритетна ос 1 „Води” на Опе-
ративна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и 
обезпечаването на авансово плащане по проект: 
BG16M1OP002-1.006.0004 „Интегриран воден ци-
къл Плевен - Долна Митрополия”, чрез подписване 
на Запис на заповед

На основание чл.21, ал.1, т.10, във връзка с т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг 
и сключен Договор за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ № Д-34-5/18.01.2017 г. между 
Община Плевен и Министерството на околната 
среда и водите, Управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда” - Главна дирекция Опера-
тивна програма „Околна среда”,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи 
задължението, посочено в Договора за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ Д-34-
5/18.01.2017 г., по проект „Интегриран воден цикъл 
Плевен - Долна Митрополия”, а именно 8 791 163,64 
лв. /осем милиона седемстотин деветдесет и една 
хиляди сто шестдесет и три лева и 64 стотинки/ - 
10% от максималната стойност на безвъзмездната 
финансова помощ по Оперативна програма „Окол-
на среда 2014-2020 г.”.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
подпише запис на заповед за сумата, посочена в 
т.1, в полза на Министерството на околната среда 
и водите, Управляващ орган на Оперативна програ-
ма „Околна среда” - Главна дирекция „Оперативна 
програма „Околна среда”.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия 
във връзка с изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.1, т.10, във връзка с т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг и склю-
чен Договор за отпускане на безвъзмездна финан-
сова помощ № Д-34-5/18.01.2017 г. между Община 
Плевен и Министерството на околната среда и во-
дите, Управляващия орган на Оперативна програ-
ма „Околна среда” - Главна дирекция Оперативна 
програма „Околна среда”,  по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0154-2/18.05.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Прото-
кол № 25, 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 № 587/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изразяване на становище за изме-

нение картата на възстановената собственост /
КВС/ с промяна на границите на общински позем-
лени имоти с №№ 000149 и 000350, находящи се в 
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землището на с. Радишево, Община 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.24, ал.3 от Наредба 
№49 за поддържане на картата на възстановената 
собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна границите на общин-
ски поземлени имоти с №№000149 и 000350, находя-
щи се в землището на с.Радишево, Община Плевен, 
с новообразуван поземлен имот 000998, собственост 
на Министерство на отбраната, като ПИ 000149 с 
площ 111 731 кв.м., след промяната в КВС остава с 
площ 108 351 кв.м., а ПИ 000350 с площ 2 497 кв.м., 
след промяната в КВС остава с площ 2 477 кв.м.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да уведо-
ми Областна дирекция „Земеделие”, гр. Плевен за 
решението на Общински съвет - Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание 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.24, ал.3 от Наредба №49 за под-
държане на картата на възстановената собственост, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0844/12.05.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 10 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 588/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на базисни наемни цени за 

отдаване под наем или аренда на земеделски земи 
от Общинския поземлен фонд за стопанската 
2017-2018 година

На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл.21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 8 от Закона за общинска-
та собственост, чл. 24а, ал.5, ал.6 и ал.7 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 30 
от Наредба № 7 За реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет - Плевен и Заповед № РД 46-158 от 30.03.2017г. 
на Министъра на земеделието и храните, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Определя размера на базисни наемни цени за 
предоставяне под наем или аренда, чрез провежда-
не на публичен търг или публично оповестен кон-
курс, на земеделски земи от ОПФ:

1. За отглеждане на едногодишни полски култури 
- 45,00 лв./дка 

2. За отглеждане на съществуващи трайни насаж-
дения

2.1 лозови насаждения - 48,00 лв./дка
2.2 овощни насаждения (семкови, костилкови, че-

рупкови) - 65лв./дка
3. За изоставени трайни насаждения- 25,00лв./дка
4. За земеделски земи, когато не са били използ-

вани две и повече стопански години- 25,00 лв./дка 
5. За други селскостопански територии - 45,00 лв./дка
6. Определя размера на базисни наемни цени за 

предоставяне под наем или аренда на земеделски 
земи от ОПФ, след Решение на Общински съвет - 
Плевен, за създаване и отглеждане на трайни насаж-
дения по периоди:

6.1 Лозови насаждения:
- гратисен период - 3 години 
- период на плододаване от 4 до 7 години -  48,00 

лв./дка
от 8 до 20 години - 73,00 лв./дка
- за останалия период на плододаване - 48,00 лв./дка            
6.2 Овощни насаждения - семкови, костилкови, 

черупкови:
- гратисен период - 4 години
- период на плододаване от 5 до 7 години -  

40,00лв./дка
- за останалия период на плододаване  - 60,00 лв./дка  
6.3 Ягодоплодни култури:
- гратисен период -2 години          
- за периода на плододаване - 55,00 лв./дка.
6.4 Етеричномаслени култури - роза, мента, шип-

ка, лавандула:
- гратисен период -3 години          
- за периода на плододаване - 36,00 лв./дка
6.5 Култивирани билки - срок на предоставяне 5 

години:
- гратисен период - 1 година
- от 2 до 5 години - 26,00 лв./дка
6.6 Калифорнийски аспержи - срок на предоставя-

не 15 години:
- гратисен период - 3 години
- от 4 до 12 години - 57,00 лв./дка
- от 13-15 години -36 лв./дка
7. През гратисния период по т. 5 да се заплаща 

наем на наетата земя в размер на 25,00 лв./дка.
ІІ. В случай, че земите от ОПФ са поливни, начал-

ните наемни цени по т.1, т.2 и т. 6 се коригират с 
коефицент за поливност 1,2.

ІІІ. Определя размера на базисни наемни цени за 
предоставяне под наем на земеделски земи от ОПФ, 
без провеждане на публичен търг или публично опо-
вестен конкурс, за срок от една стопанска година: 

1 Маломерни имоти ( под 10 дка) - по цени, опре-

делени в т.1. 
2. На безимотни и малоимотни граждани - в раз-

мер на 35,00 лв./ дка.  
ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да из-

върши всички необходими действия за правилно 
и законосъобразно провеждане на процедурите по 
отдаване под наем и аренда на земеделската земя от 
Общинския поземлен фонд и сключи договори.

V. Възлага на Кмета на Община Плевен да пред-
приеме необходимите действия по актуализиране 
на цени по всички действащи договори, съгласно 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската 
собственост, чл. 24а, ал.5, ал.6 и ал.7 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 
30 от Наредба № 7 За реда за придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет - Плевен и Заповед № РД 46-158 от 
30.03.2017г. на Министъра на земеделието и храни-
те   по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0809/18.04.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 11 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 589/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.12 от приетия дневен ред, 
поради оттегляне на предложение за обявяване на 
общински недвижим имот, отреден за Междуучи-
лищен център за трудово-политехническо обуче-
ние, Плевен, ул.„П.Р.Славейков”№12, от публична 
в частна общинска собственост, внесено от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0505-1/12.05.2017 г.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 590/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен поземлен 

имот с идентификатор 56722.651.601 - урегулиран 
поземлен имот УПИ І-651.601, кв.603а, Западна ин-
дустриална зона, град Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот - частна общин-
ска собственост, актуван с АОС №41318/15.09.2015 
г., находящ се в гр. Плевен, Западна индустриална 
зона, представляващ незастроен урегулиран позем-
лен имот с идентификатор 56722.651.601, с площ 
13 484 кв.м., урбанизирана територия с начин на 
трайно ползване: за друг вид производствен, скла-
дов обект, по регулационния план на град Плевен, 
урегулиран поземлен имот - УПИ І-651.601, кв.603а, 
отреден за производствена и складова дейност, чрез 
публичен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в 
администрацията на Община Плевен, при първо-
начална цена 270 000 /двеста и седемдесет хиляди/ 
лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % 
от първоначалната цена.

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

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нор-
мативните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0834/04.05.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 13 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 591/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот - незастроен УПИ VІ с площ 595 кв.м., отре-
ден за жилищно строителство, кв.7, по плана на 
с.Буковлък, чрез публичен търг 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-

на за общинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг чрез 
предварително представяне на предложенията от 
участниците в администрацията на Община Плевен 
за продажба на незастроен УПИ VІ с площ 595 кв.м., 
отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на 
с. Буковлък, актуван с АОС №34531/14.04.2006 г., 
при първоначална цена 4 200 /четири хиляди и две-
ста/ лева без ДДС и депозит в размер на 10 % от 
първоначалната цена за имота.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назна-
чи комисия, която да организира и проведе търг за 
продажба на имота.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нор-
мативните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0825/26.04.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Протокол № 
25, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
 

Р Е Ш Е Н И Е № 592/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на 9 /девет/ 

броя рекламно-информационни елементи /билбор-
дове/, собственост на Община Плевен 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 мест-
ната администрация и чл.14, ал.7 от ЗОС, 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 рекламно - информа-
ционни елемента /РИЕ/ (билбордове), тип „Пиза”, 
с размери 4/3 кв.м, собственост на Община Пле-
вен, на територията на гр. Плевен, по одобрени на 
27.01.2014 г. схеми от Главния архитект на Община 
Плевен, за срок от 5 /пет/ години.

ІІ. Приема начални месечни наемни цени и депо-
зити за участие за отдаване под наем на РИЕ по т. І, 
както следва: 

ІІІ. Отдаването под наем на РИЕ по т. І да се из-
върши по реда на Наредба № 7 на Общински съ-
вет - Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване, 
чрез предварително представяне на предложенията 
на участниците в администрацията на Община Пле-
вен, начални месечни наемни цени, и депозити за 
участие, съгласно т. ІІ 

ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да назна-
чи комисия, която да организира и проведе търга. 

V. Възлага на Кмета на Община Плевен, или опра-
вомощено от него лице да сключи договори за наем 
със спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 57 от За-
кона 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.№ 
ОбС-0847/16.05.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Прото-
кол № 25, 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 № 593/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на „Цен-

тър за социална рехабилитация и интеграция за 
деца с увреждания” /ЦСРИДУ/, като делегирана 
от държавата дейност

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с 
чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на За-
кона за социално подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за увеличаване капацитета на со-
циалната услуга в общността „Център за социална 
рехабилитация и интеграция” за деца с увреждания 
Плевен от 50 места на 65 места, като делегирана от 
Държавата дейност, считано от 01.07.2017 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да изготви 
мотивирано предложение за увеличаване капацитета 
на „Център за социална рехабилитация и интеграция” 
за деца с увреждания до Директора на Регионална ди-
рекция „Социално подпомагане” гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с чл.36в, 
ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0310-1/16.05.2017 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Протокол 
№ 25, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 594/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на „Цен-

тър за социална рехабилитация и интеграция за 
жени и деца, претърпели насилие” /ЦСРИЖДПН/, 
като делегирана от държавата дейност

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с 
чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на За-
кона за социално подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за увеличаване капацитета на 

социалната услуга в общността „Център за соци-
ална рехабилитация и интеграция за жени и деца 
претърпели насилие - Плевен” от 20 на 30 места, 
като делегирана от Държавата дейност, считано от 
01.07.2017 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да изготви 
мотивирано предложение за увеличаване капаци-
тета на „Център за социална рехабилитация и ин-
теграция за жени и деца, претърпели насилие” до 
Директора на Регионална дирекция „Социално под-
помагане”, гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с чл.36в, 
ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-

№ Местоположение на РИЕ Начална месечна 
наемна цена/лв.без 

ДДС

Депозит за участие 
в търга

1 Билборд, разположен в зелената площ при разклона за 
Лозаро - винарска изба, съгл. скица № 261/27.01.2014 г.  360,00 1296,00

2
Билборд, разположен в зелена разделителна ивица на 
входно-изходна магистрала Плевен-Русе, съгл. скица 
№257/27.01.2014 г.

 360,00 1296,00

3
Билборд, разположен в зелената площ на кръстовище 
на бул. „Хр. Ботев” и ул. „Хемус”, съгл. скица 
№253/27.01.2014 г.

360,00 1296,00

4 Билборд, разположен на кръгово кръстовище с/у бенз. 
ШЕЛ, съгл. скица №260/27.01.2014 г. 420,00 1512,00

5
Билборд, разположен на зелен остров на кръстовище 
на бул. „Г.Кочев” и бул. „Русе”, съгл. скица № 
148/27.01.2014 г.

420,00 1512,00

6
Билборд, разположен в зелен остров между ул. 
„Димитър Константинов”, ул.”В. Априлов” и ул. 
„Раковски”, съгл. скица №2678/27.01.2014 г.

420,00 1512,00

7 Билборд, разположен на кръгово кръстовище срещу 
бенз. ШЕЛ, скица №260/27.01.2014 г. 330,00 1188,00

8
Билборд, разположен в зеления остров на пътя София-
Плевен, в близост до бл.93, жк „Сторгозия”,скица № 
256/27.01.2014г.

260,00 936,00

9
Билборд, разположен разположен в зелената площ, пред 
бл.92, ж.к. „Сторгозия”, скица
№ 2447/27.01.2014 г.

260,00 936,00
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0311-1/16.05.2017 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Протокол 
№ 25, 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 № 595/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна фи-

нансова помощ на Стоянка Иванова Стоенчева
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от 
§§42-14 „Обезщетения и помощи по решение на 
Общински съвет”, дейност 122 „Общинска адми-
нистрация” по бюджета на Община Плевен за 2017 
година, в размер на 500 /петстотин/ лева на Стоянка 
Иванова Стоенчева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от За-
кона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, по предложение от Постоянна комисия 
по „Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ 
ОбС-0764/27.04.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Прото-
кол № 25, 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 № 596/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за за-
строяване за ПИ 56722.701.1391 в местността 
„Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни 
планове на елементите на техническата инфра-
структура 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 земе-
делиските земи, 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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1391 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 раз-
поредбите на чл.46, ал.2 от Наредба№7 за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове тери-
тории и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1391 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни и фактически действия, съгласно разпоредбите 
на Закона за устройство на територията, свързани с 
изпълнението 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 осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.18 от Закона за опазване на земе-
делиските земи, 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 Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0862/17.05.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 19 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 597/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за за-
строяване за ПИ 56722.701.1481 в местността 
„Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни 
планове на елементите на техническата инфра-
структура 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 земе-
делиските земи, 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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1481 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 разпо-
редбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове тери-
тории и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1481 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.18 от Закона за опазване на земе-
делиските земи, 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 Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0864/17.05.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 20 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 598/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за за-
строяване за ПИ 079075 в местността „Под село” 
в землището на с. Опанец, 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 земе-
делиските земи, 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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
079075 в местността „Под село” в землището на с. 
Опанец и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен 
устройствен план - План за застрояване за ПИ 079075 
в местността „Под село” в землището на с. Опанец.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.18 от Закона за опазване на земе-
делиските земи, 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 Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0853/17.05.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 21 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 599/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план- план за за-
строяване за ПИ 56722.701.3247 в местността 
„Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни 
планове на елементите на техническата инфра-
структура 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 земе-
делиските земи, 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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3247 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 разпо-
редбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове тери-
тории и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3247 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.18 от Закона за опазване на земе-
делиските земи, 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 Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0854/17.05.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 22 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
 

Р Е Ш Е Н И Е № 600/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за за-
строявана за ПИ 020008 в местността „Ватово-
то” в землището на с. Ясен, 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 земе-
делиските земи, 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 поземлен 
имот 020008 в местността „Ватовото” землището на 
с. Ясен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен 
устройствен план - План за застрояване за поземлен 
имот 020008 в местността „Ватовото” в землището 
на с. Ясен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.18 от Закона за опазване на земе-
делиските земи, 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 Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0858/17.05.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 23 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 601/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение относно разрешение 

за изработване на проект за подробен устрой-
ствен план - план за застрояване за поземлени 
имот с идентификатори: 56722.701.2446; 701.356; 
701.357; 701.2445; 701.376; 701.377; 701.359; 
701.2447; 701.2448; 701.371; 701.2390; 701.2449; 
701.370; 701.2444; 701.378; 701.363; 701.2451; 
701.367; 701.358; 701.368; 701.2450; 701.381; 
701.382; 701.383; 701.340; 701.340; 701.308; 701.270 
в местността „Стража” в землището на гр. Пле-
вен, парцеларни планове на елементите на техни-
ческата 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 земе-
делиските земи, 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 позем-
лени имоти с идентификатори: 56722.701.2446; 
701.356; 701.357; 701.2445; 701.376; 701.377; 
701.359; 701.2447; 701.2448; 701.371; 701.2390; 
701.2449; 701.370; 701.2444; 701.378; 701.363; 
701.2451; 701.367; 701.358; 701.368; 701.2450; 
701.381; 701.382; 701.383; 701.340; 701.340; 701.308; 
701.270 в местността „Стража” в землището на гр. 
Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.18 от Закона за опазване на земе-
делиските земи, 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 Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0861/17.05.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 24 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 602/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Относно заявление за разрешение за 

изменение на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за УПИ ІІІ - за обществе-
но обслужване и УПИ ІV - за озеленяване в кв.607 по 
плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.62а, ал.3, във връзка с 
чл.127, ал.1 и чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройст-
во на територията, на основание чл.6, ал.1 и ал.3 от 
Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна предназначението и 
начина на устройство на част от УПИ ІV /494 кв.м./ 
- за озеленяване, като придаваема част към УПИ ІІІ 
за образуване на нов урегулиран поземлен имот в 
кв.607 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице, да допусне със Заповед на основание 
чл.135, ал.3 от Закона за устройство на територията 
да се изработи проект за изменение на действащия 
Подробен устройствен план - План за регулация и за-
строяване за урегулирани поземлени имот ІІІ и ІV - за 
озеленяване в кв.607 по плана на гр. Плевен.

3. Дава съгласие за промяна характера на част от 
УПИ ІV - за озеленяване /494 кв.м./, кв.607 по плана 
на гр. Плевен от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост, по приложено гра-
фично предложение, за изменение на Подробен ус-
тройствен план - План за регулация и застрояване за 
урегулирани поземлени имоти ІІІ и ІV - за озеленя-
ване в кв.607 по плана на гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.62а, ал.3, във връзка с чл.127, 
ал.1 и чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 
територията, на основание чл.6, ал.1 и ал.3 от За-
кона за общинската собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0852/17.05.2017 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 25 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 603/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за допускане изменение на 

Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за урегулиран поземлен имот ІІІ - за 
озеленяване в кв.39 па плана на с. Ралево

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.1, 
т.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, 
ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и 
чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна предназначението и 
начина на устройство на част от УПИ ІІІ - за озеле-
няване, за образуване на нов урегулиран поземлен 
имот от 500 кв.м., за който с ПУП се установи Жи-
лищна устройствена зона - Жм.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице, да допусне със Заповед на основание 
чл.135, ал.3 от Закона за устройство на територията да 
се изработи проект за изменение на действащия Под-
робен устройствен план - План за регулация и застро-
яване за урегулиран поземлен имот ІІІ - за озеленяване 
в кв.39 по плана на с. Ралево.

3. Дава съгласие за промяна на характера на част 
от УПИ ІІІ - за озеленяване /500 кв.м./, кв.39 по 
плана на с. Ралево, от публична общинска собстве-
ност в частна общинска собственост, по приложено 
графично предложение, за изменение на Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване 
за урегулиран поземлен имот ІІІ - за озеленяване в 
кв.39 по плана на с.Ралево.
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Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.1, т.1 от За-
кона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 
от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 и 
ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0809/18.04.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 26 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 604/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Пар-

целарен план на елементите на техническата 
инфраструктура за прокарван на трасета на ел. 
кабелно отклонение и водопроводно отклонение до 
поземлен имот 067021 в м.”Дъртите лозя”, в зем-
лището на с. Брестовец

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 общин-
ската собственост, чл.18 при условията на чл.17а, 
ал.2 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. Да предварително съгласие за прокарване на 
трасета на ел.кабелно отклонение и водопроводно 
отклонение до поземлен имот 067021 в м.„Дъртите 
лозя”, землище с. Брестовец, преминаващи със сер-
витути през поземлени имоти, както следва: 147 с 
начин на трайно ползване - мери, пасища, публична 
общинска собственост; 148 с начин на трайно полз-
ване - полски път, публична общинска собственост 
за ел. кабелното отклонение и 136 с начин на трайно 
ползване - мери, пасища, публична общинска соб-
ственост; 148 с начин на трайно ползване - полски 
път, публична общинска собственост; 153 с начин 
на трайно ползване - полски път, публична общин-
ска собственост за водопроводното отклонение.

2. Съгласието по т.1 се дава за срок от 5 /пет/ го-
дини.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание 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 соб-
ственост, чл.18 при условията на чл.17а, ал.2 от За-
кона 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-
0860/17.05.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Протокол № 
25, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 605/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Пар-

целарен план на елементите на техническата ин-
фраструктура за прокарване на трасета на ел. 
кабелно отклонение и водопроводно отклонение до 
поземлен имот 130052 в стопански двор, в земли-
щето на с. Бръшляница

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 общин-
ската собственост, чл.18 при условията на чл.17а, 
ал.2 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 ел. кабелно отклонение и водопровод-
но отклонение до поземлен имот 130052 в стопан-
ски двор, землище с. Бръшляница, преминаващи 
със сервитути през поземлени имот, както следва: 
510003 с начин на трайно ползване - мери, пасища, 
публична общинска собственост; 058 с начин на 
трайно ползване - полски път, публична общинска 
собственост; 891 с начин на трайно ползване - пол-
ски път, публична общинска собственост; 001027 с 
начин на трайно ползване - полски път, публична 
общинска собственост; 001030 с начин на трайно 
ползване - полски път, публична общинска собстве-
ност; 130055 с начин на трайно ползване - ведом-
ствен път, публична общинска собственост; 130141 
с начин на трайно ползване - път ІV клас, публична 
общинска собственост за ел. кабелното отклонение 
и 130055 с начин на трайно ползване - ведомствен 
път, публична общинска собственост за водопро-
водното отклонение.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на 

трасета на ел. кабелно отклонение и водопровод-
но отклонение до поземлен имот 130052 в стопан-
ско двор, землище с. Бръшляница, преминаващи 
със сервитути през поземлени имот, както следва: 
510003 с начин на трайно ползване - мери, пасища, 
публична общинска собственост; 058 с начин на 
трайно ползване - полски път, публична общинска 
собственост; 891 с начин на трайно ползване - пол-
ски път, публична общинска собственост; 001027 с 
начин на трайно ползване - полски път, публична 
общинска собственост; 001030 с начин на трайно 
ползване - полски път, публична общинска собстве-
ност; 130055 с начин на трайно ползване - ведом-
ствен път, публична общинска собственост; 130141 
с начин на трайно ползване - път ІV клас, публична 
общинска собственост за ел. кабелното отклонение 
и 130055 с начин на трайно ползване - ведомствен 
път, публична общинска собственост за водопро-
водното отклонение.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подро-

бен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание 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 соб-
ственост, чл.18 при условията на чл.17а, ал.2 от За-
кона 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-
0857/17.05.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Протокол № 
25, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 606/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Пар-

целарен план на елементите на техническата 
инфраструктура за прокарване на трасе на водо-
провод Ф 90 до ПИ 063136 в стопанския двор на с. 
Тодорово

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 общин-
ската собственост, чл.18 при условията на чл.17а, 
ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи и 
чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за 
опазване на земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен 
устройствен план - Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за прокарване на 
трасе на водопровод Ф90 до поземлен имот 063136 
в стопанския двор на с. Тодорово, преминаващо със 
сервитут през следните поземлени имоти: 063019 
с начин на трайно ползване - стопански двор, соб-
ственост на „ИН Комерс” ЕООД, 063044 с начин на 
трайно ползване - ведомствен път, частна общинска 
собственост; 063047 с начин на трайно ползване - 
ведомствен път, частна общинска собственост;

2. Дава предварително съгласие за прокарване 
на трасета на водопровод Ф90 до поземлен имот 
063136 в стопанския двор на с. Тодорово, премина-
ващо със сервитут през следните поземлени имо-
ти: 063019 с начин на трайно ползване - стопански 
двор, собственост на „ИН Комерс” ЕООД, 063044 с 
начин на трайно ползване - ведомствен път, частна 
общинска собственост; 063047 с начин на трайно 
ползване - ведомствен път, частна общинска соб-
ственост.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подро-

бен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-

вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, в 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 осно-
вание 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 соб-
ственост, чл.18 при условията на чл.17а, ал.2 от За-
кона 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-
0856/17.05.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Протокол № 
25, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 607/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план- Пар-

целарен план на елементите на техническата 
инфрастуктура за прокарване на трасе на водо-

проводно отклонение до ПИ 076100 в м. „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 общин-
ската собственост, чл.18 при условията на чл.17а, 
ал.2 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 елементи-
те на техническата инфраструктура за прокарване 
на трасе на водопроводно отклонение до поземлен 
имот 076100 в м.”Витска ялия”, землище гр. Плевен 
преминаващо със сервитут през следните поземле-
ни имот: 078031 с начин на трайно ползване - ниви/
орна земя, частна собственост; 208 с начин на трай-
но ползване - междуселищна пътна транспортна 
мрежа, публична общинска собственост; 076201 с 
начин на трайно ползване - полски път, публична 
общинска собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване 
на трасета на водопроводно отклонение до позем-
лен имот 076100 в м. „Витска ялия”, землище гр. 
Плевен, преминаващо със сервитут през следните 
поземлени имоти: 208 с начин на трайно ползване 
- междуселищна пътна транспортна мрежа, публич-
на общинска собственост; 076201 с начин на трайно 
ползване - полски път, публична общинска собстве-
ност.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ го-
дини.

4. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план по т.1.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, в 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 осно-
вание 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 соб-
ственост, чл.18 при условията на чл.17а, ал.2 от За-
кона 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-
0855/17.05.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Протокол № 
25, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 608/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план-Парце-

ларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасе на водопроводно 
отклонение до ПИ 026009 в м. „Герчов кантон”, 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 общин-
ската собственост, чл.18 при условията на чл.17а, 
ал.2 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 елементи-
те на техническата инфраструктура за прокарване 
на трасе на водопроводно отклонение до поземлен 
имот 026009 в м. „Герчов кантон”, землище с. Ясен, 
преминаващо със сервитут през поземлен имот 017 
с начин на трайно ползване - полски път, публична 
общинска собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на 
трасета на водопроводно отклонение до поземлен 
имот 026009 в м. „Герчов кантон”, землище с. Яен, 
преминаващо със сервитут през поземлен имот 017 
с начин на трайно ползване - полски път, публична 
общинска собственост.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подро-

бен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-

вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, в 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 осно-
вание 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 соб-
ственост, чл.18 при условията на чл.17а, ал.2 от За-
кона 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-

0863/17.05.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Протокол № 
25, точка 31 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 609/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на схема за разполагане 

на преместваем обект - спортна площадка за фит-
нес на открито на територията на квартална гра-
дина, разположена на ул. „Христо Ясенов”, в УПИ 
ІІ - За озеленяване, кв.42 по плана на гр. Плевен, 
идентификатор 56722.661.459, по реда на чл.62, 
ал.9 от ЗУТ

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.62, ал.7, т.3 и ал.9 от 
Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Приема схема за разполагане на преместваем 
обект - спортна площадка за фитнес на открито на 
територията на квартална градина, разположена 
на ул. „Христо Ясенов”, в УПИ ІІ - За озеленява-
не, кв. 42 по плана на гр. Плевен, идентификатор 
56722.661.459, по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ.

Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за изграждането на преместваем обект - 
спортна площадка, за фитнес на открито, на тери-
торията на квартална градина, разположена на ул. 
„Христо Ясенов”, в УПИ ІІ с неправителствена ор-
ганизация „МАДЮТК - България” /Международна 
академия за детско-юношески туризъм и краевед-
ство - Плевен/, представлявано от Линка Михова 
- Пъловска, както и да извърши всички останали 
правни и фактически действия в изпълнение на на-
стоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание 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.62, ал.7, т.3 и ал.9 от Закона за 
устройство на територията, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0865/18.05.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.05.2017 г., Прото-
кол № 25, точка 32 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 610/30.05.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за допускане изменение 

на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за терен представляващ част от 
улично пространство, определено от ок7 към ок19 
и ок7 към ок20, северозападно от УПИ ХХVІІІ, кв.11 
по плана на с. Опанец

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 т.2 от 
Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и 
ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна предназначението и 
начина на устройство на терен, представляващ част 
от улично пространство определено от ок7 към 
ок19 и ок7 към ок20, в кв.11 по плана на с. Опанец 
с площ 186,80 кв.м.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице, да допусне със заповед на ос-
нование чл.135, ал.3 от Закона за устройство на 
територията да се изработи проект за изменение на 
действащия Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за терен, представляващ 
част от улично пространство определено от ок7, 
към ок19 и ок7 към ок20, кв.11 по плана на с. Опа-
нец с площ от 186,80 кв.м.

3. Дава съгласие за промяна характера на част от 
терен, представляващ част от улично пространство, 
определено от ок7 към ок19 и ок7 към ок20, кв.11 
по плана на с. Опанец, с площ от 186,80 кв.м., от 
публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, по приложено графично предложение, 
за изменение на Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване за терен представляващ 
част от улично пространство, определено от ок7 
към ок19 и ок7 към ок20, северозападно от УПИ 
ХХVІІІ, кв.11 по плана на с. Опанец.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание 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 т.2 от Закона за 
устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 и чл.8, 
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, 
ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Пле-
вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0857/17.05.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.05.2017 г., Протокол № 25, точка 33 от днев-
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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СПОРТ

Четвъртото издание на „Ма-
ратона на Приятелството - Пле-
вен 2017” събра близо 550 със-
тезатели от различни страни. 
Сред участниците имаше пред-
ставители на Сърбия, Германия, 
Великобритания, Румъния, Уган-
да, Гърция, Нигерия, Испания, 
Гърция, Буркина Фасо, Франция 
и други страни, но за приятел-
ството няма граници. Така през 
май Плевен се превърна в интер-
национален град, което още вед-
нъж доказа, че когато искаш да 
осъществиш нещо, можеш да го 
постигнеш. 

Дистанциите, които включ-
ваше състезанието, бяха: класи-
чески маратон - 42.2 км, полу-
маратон - 21.1 км, щафета 2х10 
км, градски крос - 3 км и детски 
маратон. Във всички дисциплини 
имаше награди, както и допълни-
телни стимули, осигурени от из-
вестна марка велосипеди. 

В голямата дисциплина - кла-

сическият маратон, победител 
стана Аугустус Кипроно от Ке-
ния, който спря хронометрите на 
2,36 ч. На второто място се наре-
ди Димчо Мицов, а трети е Илия 
Куцаров. Наградата на призьор-
ите връчи председателят на ОбС 
Мартин Митев. 

При жените в маратонската 
дистанция първа стана 18-годиш-
ната Габриела Красимирова. Тя 
финишира за 3,09 ч. След нея се 
наредиха Таня Димитрова и Ви-
олета Тотева. Те бяха наградени 
от зам.-председателя на местния 
парламент Пепо Петков.

Тази година победителите при 
мъжете и при жените в плевен-
ския „Маратон на приятелството” 
бяха наградени и с купа „Георги 
Пенчев“. Призът носи името на 
известния в миналото ни мара-
тонец, който е от нашия град. Ге-
орги Пенчев е заслужил майстор 
на спорта, почетен гражданин на 
Плевен, осем пъти Републикан-

Близо 550 състезатели от 21 държави 
участваха в Маратон на приятелството 

ски шампион и веднъж Балкански 
шампион (от Букурещ 1948 г.), 
има осмо място на Европейското 
първенство в Кошице, Чехия. Ге-
орги е участник в маратоните на 
всички европейски страни - без 
Испания и Португалия, участник 
в маратона на вестник „Юмани-
те“ в Париж. По време на състе-
зателната си кариера с участие в 
надпревари и тренировки е из-
минал разстояние, равняващо се 
приблизително на 3 обиколки на 
земното кълбо. Най-доброто му 
време в класическата дистанция 
на маратон е 2,27 ч.

В дисциплината полумара-
тон при жените за трета поредна 

Аугустус КипроноГабриела Красимирова

година приза спечели Милица 
Мирчева, финиширала за 1,20 ч. 
Втора е Радосвета Симеонова, а 
трета - Анита Кръстева. 

При мъжете първи разстоя-
нието от 21.1 км преминаха Йоло 
Николов и Шабан Мустафа. Те 
финишираха за 1:11:23 ч., пре-
сичайки финала хванати за ръка. 
Трети е Ивайло Каменаров. На-
градите в тази категория връчи 
зам.-кметът на Плевен Иван Кюл-
джийски. 

В щафетата 2X10 км взеха 
участие 26 тандема. Първи сред 
тях са Георги Жеков и Пенчо 
Жеков, спрели хронометрите на 
1:20:31 ч. Втори са Иво Илиев и 

Иван Цочев, а трети - Божидар 
Чаушоски и Стоян Николов. По-
бедители в кроса на 3 км - „Аз 
мога“ пък са Павел Танковски и 
Магдалена Борисова. 

В детския маратон победители 
при 7-годишните станаха Алек 
Петров и Виктория Данаилова, 
при 8-9-годишните - Томас Ва-
лентинов и Вяра Вълчовска, а при 
10-12-годишните - Денис Кара-
мански и Йоана Константинова.

На церемонията по награж-
даването с отличие си тръгнаха 
и най-възрастният участник - 
Христо Витков (роден 1936 г.) и 
най-малките - Велизара Марчева 
и Кирил Янчев.

Чрез жребий с велосипеди 
бяха наградени участниците с но-
мера 110А и 125 Б. 

И тази година надпреварата в 
Плевен стана възможна благода-
рение на Община Плевен и клуб 
„Бегач”. Настроението на спорт-
ния празник повдигаха малките 
мажоретки от ОУ ”Д-р Петър Бе-
рон” - Плевен и DJ ONIX. 

Четвъртото издание на про-
явата безапелационно затвърди 
целите си - насърчаване на актив-
ния начин на живот, привличане 
на професионални и непрофеси-
онални спортисти от цял свят в 
Плевен, както и популяризиране-
то му като атрактивен спортен и 
туристически център, съобщиха 
организаторите. Както и до сега 
маратонът имаше и кауза. През 
миналата година бяха събрани 
средства за изграждане на спорт-
на площадка, а тази година с на-
браните средства ще се изгради 
рампа за скейборд, ролери и вело-
сипеди.

Най-възрастният участник - 
Христо Витков (роден 1936 г.) и 
най-малките - Велизара Марчева 
и Кирил Янчев.
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„Дълбок поклон към всички 
вас, които неуморно работите да 
го има Плевен, да я има България, 
да бъдем горди българи в обеди-
нена Европа. Народ без култура 
и образование e обречен”, заяви 
кметът Георг Спартански на це-
ремонията за връчване на тради-
ционните награди по повод на 24 
май в зала „Катя Попова“.

Грамоти за постижения в об-
ластта на изкуството получиха 
най-малките таланти на Пле-
вен, завоювали първи места в на-
ционални конкурси: ДГ „Слънце” 
- Георги Кузманов, Яна Хинкова, 
Рая Николова и Велислава Кожу-
харова за рисунка. От ДГ „Щаст-
ливо детство” - Ангел Георгиев и 
Колективна награда на Втора „а” 

Община Плевен за първи път отличи
и най-малките таланти за 24 май

роника Митева - испански език, 
Анна Митова - английски език;

НУ „Единство” - Людмила Йо-
това и Стелиян Петров;

ОУ „П. Берон” - Любимка Пет-
кова - Вутова;

НУ „П. Евтимий” - Детелина 
Василева, Тоня Димитрова, Ма-
рия Ячева, Мариета Златкова, 
Красимира Балтакова;

ЦРД - Вяра Савова, Нина Спа-
сова, Йордан Спасов, Огнян Ле-
тов;

ЦУТНТ - Даниела Вълова;
ДГ „Щастливо детство” - Ли-

лия Тодорова, Анюшка Митева, 
Мими Радулова;

ДГ „Чучулига” - Ваня Миланова;
ДГ „Иглика” - Таня Халова;
За колективни постижения 

в областта на образованието и 
изкуствата грамоти получиха:

НУИ „Панайот Пипков” - на-
града за училището, участвало с 
най-голям брой ученици, заели 
призови места - получава Жечка 
Димитрова, директор;

НУ „Христо Ботев” - награда 
за училището, участвало с най-го-
лям брой ученици, заели призови 
места - Цветелин Горанов, дирек-
тор;

Център за ученическо, техни-
ческо и научно творчество - кръ-
жок „Приложна дейност” - изра-
ботка на кукерски маски -Даниела 
Вълова, ръководител на кръжока;

Детски хор „Звъника” - Иванка 
Делийска, художествен ръководи-
тел на хора;    

Детско-юношески фолклорен 
ансамбъл „Нашенчета” - Огнян 
Летов, художествен ръководител 
на ансамбъла;

ДГ „Незабравка” - за класира-

не на първо място на Държавно 
първенство „Гимнастрада” - Га-
лина Нейкова, директор.

Съгласно Правила за Годишни 
награди в системата на образова-
нието в община Плевен, награди 
получиха директорите на пле-
венски училища и детски гра-
дини,

Цветелин Горанов - директор на 
НУ „Христо Ботев”, Рени Кръсте-
ва - директор на НУ „Патриарх Ев-
тимий”, Ваня Дражева - директор 
на ОУ „Д-р Петър Берон”, Ирена 
Петрова - директор на Матема-
тическа гимназия „Гео Милев”, 
Лилия Манолова - директор на 
Професионална гимназия по хра-
нително-вкусови технологии „Луи 
Пастьор”, Елка Дунчева - дирек-
тор на ДГ „Дружба” 

и учителите: Мая Богдано-
ва - ОУ „Цветан Спасов”, Вес-
ка Апостолова - Математическа 
гимназия „Гео Милев”, Йорданка 
Иванова - Минкова - Профили-
рана гимназия с преподаване на 
чужди езици, Наташа Цветкова 
- ОУ „Св. Кл. Охридски”, Валя 
Христова - ОУ „Л. Станев”, 
Йонита Милова - НУ „Хр. Ботев”, 
Анелия Николова - НУ „Патри-
арх Евтимий”, Мая Иванова - ДГ 
„Звънче”, Малинка Прокопова 
- ДГ „Чучулига”, Марияна Дими-
трова - ДГ „Гергана”, 

Ели Шарбанска -ДГ „Калина”, 
Десислава Димитрова - ДГ „Юн-
ско въстание”, Татяна Илиева -ДГ 
„Синчец”, Лилия Тодорова -ДГ 
„Щастливо детство” Галя Нанко-
ва - ДГ „Кокиче”, Нонка Дими-
трова - ДГ „Снежанка” и Иванка 
Делийска - учител в Център за 
работа с деца.

С празнично шествие и ритуал пред новия паметник на светите 
братя Кирил и Методий Плевен отбеляза 24 май - Деня на българ-
ската просвета и култура и на славянската писменост. Цветя на 
признателност към делото на просветителите поднесоха депута-
ти, представители на общинската  и областната администрация, 
много граждани, културни институти и училища. Празничната 
програма включваше още масово изпълнение на химна „Върви наро-
де възродени!” и базар на книги. За най-малките актьори от пле-
венския театър изнесоха представления на открито. 

Плевенчани се поклониха пред
делото на Кирил и Методий

група - рисунка. От ДГ „Чучули-
га” - Гергана Карапанова - солово 
пеене, а от ДГ „Иглика” - Екате-
рина Янева, Моника Цачева и Ра-
лица Цачева за народно пеене.

От Център за работа с деца на-
гради получиха Биляна Добрева, 
Ива-Мария Савчева, Димитър Ва-
силев и Анелия Миткова за изоб-
разително изкуство.

Награди за принос в облас-
тта на културата получиха:

Димо Дешев - режисьор в ДКТ 
„Иван Радоев”;

Виолета Велчева - солист на 
ОХ „Гена Димитрова”;

Петя Ангелова - археолог в Ре-
гионалния исторически музей;

Нина Стоянова - концертмай-
стор в Плевенската филхармония;

Стилян Атанасов - художник.
За постижения в областта на 

образованието грамоти бяха 
връчени на талантливи уче-
ници на Плевен, представили 
достойно нашия град, получили 
златни медали на национални и 
международни форуми - НУ „Па-
триарх Евтимий” - Деян Тончев, 
Владислав Кръстев, Ясен Генов-
ски, Бойко Рачев и Николай Най-
денов - математика; Далия Гочева 
и Стефани Иванова - карате.

НУ „Единство” - Явор Петров 
и Никол Любомирова - детска 
рисунка, Ивайло Минчев, Атанас 
Василев и Кристиян Атанасов - 
математика;

ОУ „Петър Берон” - Петя Кън-
чева - детска рисунка;

МГ „Гео Милев” - Добрин 
Бараков - математика, физика и 
астрономия, Чавдар Лалов - ма-
тематика, Александър Атанасов - 
физика и астрономия, Владислав 
Стефанов - физика и астрономия, 
Андрей Андреев - информатика, 
Мила Цакова - немски език;

ПГПЧЕ - Кристиян Ценов - 
немски език, Виктория Стефа-
нова - руски език, Валентин Фи-
липов - математика, Маргарита 
Янева - техническо чертане, Ки-
рил Височков - френски език, Ана 
-Виктория Николаева - испански 
език, Латина Пенкова - английски 
език; 

ПГ по транспорт „Проф. Цве-
тан Лазаров” - Георги Дилчев - 
спечелил Национално състезание 
„Най-добър техник в машино-
строенето”, приет без конкурсен 
изпит в Техническите универси-
тети.

Учители - ръководители на 
ученици, класирани на първи 
места:

МГ „Гео Милев” - Веска Апос-
толова - математика, Диана Дано-
ва - математика, Ванилия Берем-
ска - физика и астрономия, Ирена 
Борисова - физика, Павел Петров 
- информатика, Петя Райкова - 
немски език, Даниел Узунова - 
физика

ПГПЧЕ - Йорданка Иванова 
- немски език, Ирен Димитрова 
- руски език, Искра Арабаджиева 
- математика, Марияна Върбано-
ва - техническо чертане, Румяна 
Гетманова - френски език, Ве-


