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В Общината са постъпили 94 заявления за летни градини
към търговски обекти, издадени са 76 разрешения

208 собственици на обекти в сгради паметници на културата, трябва да
предприемат действия по поддържането им

От началото на мандата си
кметът на Община Плевен Георг
Спартански и неговия екип са
амбицирани да въведат ред в централната градска част, като регламентират поставянето на всякакъв
вид преместваеми съоръжения и
летни градини пред заведенията. Според нормативната уредба,
те трябва да бъдат съгласувани с
Главния архитект на Общината и
всяко от тях - да има съответното
разрешително със срок на действие. Общинският съвет със свое
решение № 452/30.03.2017 г. прие
схема за поставяне на преместваемите обекти.
Потърсихме за коментар зам.кмета по строителството арх.
Невяна Иванчева, за да получим
информация за това, колко са издадените разрешителни за преместваеми обекти и съоръжения
по чл. 56 от Закона за устройство
на територията и Наредба 15 на
Общинския съвет - Плевен. От
нея научаваме, че до 1 август т. г.
в Общината са постъпили 94 заявления за разполагане на летни
градини към търговски обекти и
са издадени 76 разрешения. Оставащите 18 следва да представят необходимите документи и/
или проекти, отговарящи на нормативните изисквания, а 2 летни
градини следва да се съгласуват с
Министерство на културата.

„За територията на Община
Плевен са издадени общо 88 разрешения за поставяне на други
съоръжения - стелажи за плодове
и зеленчуци, хладилни и фризерни витрини, колички за продажба
на царевица, машини за сладолед, скрежина, пуканки, шатри,
маси, детски електромобилчета
и др. Към момента са издадени
18 разрешения за поставяне на
преместваеми обекти, съгласно
план-схемата за разполагане на
преместваеми обекти: витрини
и фризери за сладолед, машини
за сладолед, пуканки, царевица и
скрежина, съгласувана от Главния
архитект на Община Плевен на
17.03.2017 г. и приета с Решение
№ 452/30.03.2017 г. на Общински съвет - Плевен. Издадено е
едно разрешение за поставяне на
преместваемо съоръжение в централна градска част - частния терен на Спортно-информационния
център. Контролът на преместваемите обекти се осъществява от
звено „Инспекторат”, съвместно
със служители от отдели „Строителен контрол” и отдел „Териториално и селищно устройство”,
обясни арх. Иванчева.
Извършени са 12 проверки на преместваеми обекти и
не са открити нарушения. Съставен е констативен акт и е издадена заповед за премахване

на преместваем обект „Метална
конструкция и дървен подиум“
пред бистро „Антик” на ул. „Васил Левски” №78, собственост на
“Голдиум” ЕООД.
Премахнат е доброволно преместваем обект на ресторант
„Мексиканска шатра“ без констативен акт и заповед.
Проведени са 23 процедури
включително съставени констативни актове и издадени заповеди
за премахване на кафе машини,
поставени без разрешение на общински терен.
През пролетта на 2016 г. комисия, назначена със заповед на
зам.-кмета по строителството, извърши оглед на сградите-паметници на културата, разположени
в централната част на Плевен. Тя
установи състоянието на обектите и констатира проблемите,
свързани с неподдържане и строителство без необходимите строителни книжа - преустройства,
промяна на фасадите, рекламноинформационни елементи и др.
Обследвани бяха 36 сгради по ул.
„Васил Левски” и 13 сгради на
площад „Свобода”. Установени
са собствениците им чрез кореспонденция със Службата по геодезия, картография и кадастър
и Дирекция „Приходи от местни
данъци и такси”, стана ясно след
приключване на проверката.
За сградите по ул. „Васил Левски” са изготвени 20 писма до
Министерство на културата (МК)
и 174 писма с предписания до
собствениците, изпратени с обратни разписки.
За сградите на площад „Свобода” са изготвени 11 писма до
МК и 34 писма с предписания до
собствениците.
„Администрацията е уведомила писмено и чрез интернет
208 собственици на обекти в
сгради - паметници на културата
за състоянието на собствеността
им и необходимостта от предприемане на действия по поддържането на сградите в добър технически, безопасен и естетически вид.
През 2016 година беше извършена фасадна реставрация на
сградата на БНБ. От ДКТ „Иван
Радоев” веднага след получаване
на писмото с предписания, бяха
предприети действия по отстраняване на проблемите с водоотвеждането.
Продължава на стр. 2

Първа копка по проекта „Интегриран воден
цикъл Плевен - Долна Митрополия”
Първа копка на строеж „Водопроводна и канализационна мрежи на гр.
Долна Митрополия (етап I) и довеждащ колектор към ПСОВ” беше направена в рамките на проект №BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден
цикъл Плевен - Долна Митрополия”, финансиран по ОП „Околна среда 20142020 г.”.
На церемонията присъстваха заместник-министърът на околната среда
и водите Красимир Живков, народните представители Пламен Тачев, Владислав Николов, Ралица Добрева, д-р Калин Поповски, областният управител Мирослав Петров, кметът на водещата по проекта Община Плевен Георг
Спартански, част от екипа на проекта от двете партньорски общини, представители на фирмата изпълнител, граждани на Долна Митрополия.
Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” стартира на 18 януари 2017 г. Той е с продължителност 36 месеца. Общата му
стойност възлиза на 117 150 300.52 лева. Основната му цел е да подобри водния цикъл на агломерациите Плевен, Тръстеник, Долна Митрополия, Ясен и
Буковлък - снабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за постигане на целите на различните стратегически документи на
местно, регионално и национално ниво. Неговото изпълнение ще подпомогне България в посока постигането на съответствие с Европейското екологично законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и
градски отпадъчни води, както и да допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие, ще подобри икономическата инфраструктура и насърчи
различни форми на икономическо развитие, ще защити природните ресурси,
които са база за развитие и конкурентоспособност.
Това е изключително отговорен проект, благодарение на който ще се постигне модерно пречистване на отпадъчните води, отговарящо на европейското и национално екологично законодателство, каза заместник-министър
Красимир Живков. Този най-мащабен проект от новия програмен период в
сектор „Води“, по който ще бъдат изградени над 76 км водопровод, 85,4 км
битов канал и 2,3 км дъждовна канализация, е добрият пример за общите усилия на държавната, местната власт и европейските институции, категоричен
беше той.
„Ако не поддържаме водата, почвата и въздуха чисти, няма какво да оставим на поколенията след нас“, каза кметът на Долна Митрополия Поля Цоновска и добави, че проектът е ключов за жителите на Долна Митрополия
и Тръстеник, защото ще реши дългогодишните проблеми с остарялата ВиК
мрежа и със замърсяването на подпочвените води като резултат от този проблем.
В самото начало сме на един изключително важен проект, чиято реализация е не само от българско, но и от европейско значение. Твърде рано е
за фанфари, техният ред ще дойде след качествено и в точните срокове изпълнение на дейностите, каза кметът на Община Плевен Георг Спартански.
Затова той призова за сериозните усилията на всички, ангажирани с тяхното
осъществяване.
Този документ е изготвен в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-345/18.01.2017 г. за проект: „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, сключен по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на ранни
ВиК проекти” BG16М1OР002-1.006 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

ОБЩИНА

брой 42
7 август 2017 г.

2

Картини на Николай Овечкин получи като дарение Община Плевен
Колекция от 28 картини на
художника Николай Овечкин
подари на Община Плевен семейство Виолета и Владимир
Гуричеви. Почетният гражданин на Плевен - Владимир Гуричев изкупува през годините
и събира картините на Николай Овечкин. След смъртта на
художника през 1993 г. негови
творби се появяват на пазара и
Гуричеви купуват, като целта
им е да подарят на Панорамата
в Плевен тези, които са рисувани в града ни през 1977 г., когато Овечкин ръководи колектив
от 13 художници, работили по
рисуването на диорамата. Поводът за дарението е 40 години
от построяването на Панорама
„Плевенска епопея 1877 г.” и
140 години от освобождението
на Плевен.
Платната бяха подредени в

своеобразна изложба във фоайето пред Заседателната зала
на Община Плевен, а на церемонията по връчване на дарението присъства вицеконсулът
на Генералното консулство на
Руската федерация в Русе Иван
Пивоварчук.
Кметът Георг Спартански и
почетният гражданин на Плевен
Владимир Гуричев подписаха
документ за дарение, а семейството получи първи възпоменателен плакет по повод 40 г. от
откриването на Панорамата и
140 години от освобождението
на Плевен.
„Това е част от колекцията ми от творби. Започнах да
ги събирам през 1995 г. Скоро
след смъртта на Николай Овечкин на пазара се появиха негови картини - основно портрети.
Така започнах да купувам и по

Паметник на културата се
превръща в очна клиника по
всички законови изисквания
Като добър пример за преустройство на сграда - паметник
на културата, посочи кметът Георг Спартански зданието на ул.
„Васил Левски” № 124. Той лично посети обекта, бивш дом на
плевенски зърнопроизводители,
впоследствие клиника „УНГ” и
банка.
Сградата ще бъде превърната
в очна клиника по всички законови изисквания, включително
и задължителното съгласуване
на проекта с Националния институт за недвижимо културно
наследство.
По инициатива на Георг Спартански комисия от общински
експерти направи оглед на всички сгради в централната градска
част, повечето от които паметници на културата от местно значение, и издаде предписания на
собствениците за извършване на
съответните ремонти и възстановяване на фасадите. Предмет на
проверката беше и установяването на незаконни строителства
или преустройства с цел преустановяването им. Кампанията
продължава до изпълнение на
всички предписания.
Със статут на недвижими културни ценности с категория „Национално значение” са 19 обекта
в Плевен, от които 14 сгради, два
парка - Скобелевият парк и парк
с музей „Цар Освободител Александър II г.”, Братската могила
костница в Скобелевия парк,

паметник гробница на Стоян и
Владимир Заимови, както и античната крепост „Сторгозия”.
Недвижимите културни ценности с категория „Местно значение” са общо 82 - 42 сгради, 21
паметници /мемориално-декоративни скулптури и скулптурни
групи/, 18 военни съоръжения от
Руско-турската освободителна
война 1877-78 год. и Историческият мост при река Вит.
Недвижимите културни ценности с категория „Сведение” са
91 сгради, а тези без предварително определена категория са 6
- 4 исторически места, свързани
с Руско-турската освободителна
война 1877-78 год., и 2 сгради.
По проучвания на Националния институт за недвижимо културно наследство най-старата
сграда паметник на културата
на централната ул. „Васил Левски”, запазена и до днес, е къщата на рода Коланджиеви на №
115. Сградата е построена преди
1900 год. и е преходна форма от
националните строителни традиции към новото течение в архитектурата, силно повлияно от
европейските архитектурни течения.
Екип на Община Плевен изработи преди два месеца актуализирана електронна карта на
паметниците на културата, която
е публикувана на Интернет страницата на местната администрация.

моя преценка подбрах за дарение на Плевен 31 от тях. Три
от платната, обаче, забравихме
в Русия и те ще пристигнат покъсно. На тази церемония искам
да споделя, че съм благодарен
на кмета Георг Спартански, че
прие дарението ни, както и на
българския посланик в Москва
Бойко Коцев и на директора на
Българския културен център в
руската столица - Павел Васев за
съдействието при документалното оформяне на пътуването на
картините”, сподели Владимир
Гуричев.
Кметът Георг Спартански
благодари за дарението и посочи, че идеята е колекцията от
платна на Николай Овечкин да
бъде обособена като постоянна
изложба в плевенската Панорама, за да може посетителите й да
се насладят и на това творчество

208 собственици...

Продължение от стр. 2
Театърът има одобрен проект
за реставрационни и ремонтни
дейности, който е финансиран
от Министерство на културата и
предстои неговата реализация.
Сградата на ул. „Васил Левски”
№124 е със съгласуван от МК
проект и е с издадено разрешение
за строеж. Сградата на ул. „Бъкстон” 1 е със съгласуван с МК
проект, който е одобрен и е издадено разрешение за строеж. Сградата на пл. „Свобода” №12 също
е със съгласуван с МК проект за
партерния етаж, изготвен след
съставянето на протокол за незаконно строителство, и е с издадено разрешение за строеж. Проектът предвижда на втори етап
да се изготви и цветово решение
на цялата фасада. Сградата на
пл. „Свободата” №9 е обследвана и са издадени предписания
за премахване на самосрутваща
се част от покрива. Изготвен е и
е съгласуван проект за временен
покрив, който е реализиран. Комисията, обследваща сградата,
е дала предписания да се изготви проект за възстановяване на
покрива в оригиналния му вид.
Инспектори от МК изготвиха
констативни протоколи за 7
сгради, със задължителни предписания. Единствено за сградата
на ул. „Бъкстон”1 са предприети
действия по изпълнението им. За
останалите 6 сгради следва да се
предприемат последващи административни мерки”, обяснява
арх. Невяна Иванчева. И допълва,
че в администрацията са представени документи, удостоверяващи
извършването на преустройства
след съгласуване с МК за 4 сгради. Собствениците на 2 сгради
са поискали визи за проектиране на фасадна реставрация.
Собственикът на една сграда е
уведомил писмено Общината за
водена кореспонденция с МК по
предстоящи ремонтни работи.
Собственици на 4 сгради са поискали допълнителни разяснения
по предписанията от администрацията. Собственикът на сграда на
ул. ”Васил Левски” №128 е оспорил писмено констатациите и

на руския художник, чийто найголям проект е Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
„Каквото и да кажа за семей-

ство Гуричеви, ще бъде малко.
Дай, Боже, повече такива почетни граждани на българските
градове“, каза още кметът.

дадените предписания, предвид
което ще се изиска експертиза на
състоянието на сградата от Инспектората на МК. „Собственикът на Върбеновата къща ни уведоми писмено, че през 2016 г. не
може да предприеме действия по
извършването на довършителните работи по фасадните стени, поради липса на планирани финансови средства. За случая с този
незавършен повече от 20 години
ремонт на сграда - паметник на
културата с национално значение
- е уведомена РДНСК. Издадена е
заповед на собственика на сградата, на ул. “Цар Борис III“ №63
да я обезопаси, да възложи изготвяне на подробно архитектурно и
фото-заснемане с детайли и инвестиционен проект за консервация, реставрация и адаптация на
сградата и да го представи в МК
за съгласуване по реда на чл. 84
от Закона за културното наследство. Заповедта е обжалвана. Съставен е и констативен протокол за
сградата на ул. ”Иван Вазов” № 7
с предписания към собственика
да предприеме действия за обезопасяването й, след което да пристъпи към реализиране на одобрения проект съгласно издаденото
разрешение за строеж”, допълва
зам.-кметът по строителството.
Собствениците на 38 сгради
- паметници на културата не са
предприели никакви действия
по дадените предписания, свързани със състоянието на фасадните
стени, летните градини и навесите над тях. За сградите, за които
не са предприемани действия по
изпълнение на предписанията
има предвидени процедури от
чл.70 до чл.77 от Закона за културното наследство. Съгласно
чл. 71 собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности са
длъжни да полагат необходимите
грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро
състояние и при наличие на обстоятелства, застрашаващи ги от
увреждане или разрушаване да
предприемат незабавни действия
по обезопасяването им. При неизпълнение на тези задължения
в определен срок необходимото
обезопасяване,
аварийно-вре-

менно укрепване и необходимите
проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности се извършват от
държавата, съответно общината
въз основа на заповед на министъра на културата - за недвижими
културни ценности с категория
„световно” или „национално значение” и кмета на общината - в
останалите случаи. В заповедта
се посочва стойността на разходите за извършване на дейностите, която се определя въз основа
на експертна оценка на независими оценители. Обжалването на
заповедта не спира изпълнението
й. Въз основа на заповедта върху
имота се вписва законна ипотека
в полза на държавата, съответно
общината, за обезпечение на вземането им за направените от тях
разноски.
Във връзка с изменението на
Закона за културното наследство, обнародвано в ДВ бр.52 от
2016 г. съгласно чл. 17, ал. 3 на
Община Плевен е вменено създаването на звено „Културно
наследство”. С решение № 461
от 26.01.2017 г. в структурата на
общинската администрация е
създадено такова звено с три щатни бройки, подчинено пряко на
кмета на Общината. Началникът
на отдел „Култура” Стефка Григорова е определена като лице за
контакт с МК във връзка с формирането на звеното и организацията на дейността му. Предвидено е Националният институт за
недвижимо културно наследство
да участва в подбора на лицата,
които ще участват в него, както
и че звеното ще работи под неговото методическо ръководство.
„Предвид сериозните изисквания
към кандидатите - да притежават
образователно-квалификационна
степен „магистър”, специалност
„Архитектура” или друга специалност със специализация по
консервация и реставрация в областта на недвижимото културно
наследство, 3 или 5 години професионален опит в тази област и
вписване в регистъра по чл. 165
от Закона за културното наследство, срещаме сериозни трудности при намирането на такива кадри”, допълва арх. Иванчева.

брой 42
7 август 2017 г.
Р Е Ш Е Н И № 638/13.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закриване на Общинско предприятие „Център за градска мобилност”, гр. Плевен и учредяване на
„Център за градска мобилност” ЕАД
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.2 от Търговския закон и във връзка с чл.51 и чл.54 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Закрива ОП „Център за градска мобилност”, гр. Плевен.
2. Учредява „Център за градска мобилност” ЕАД, гр. Плевен.
3. Утвърждава Устав на „Център за градска мобилност”
ЕАД, гр. Плевен.
4. Капиталът на дружеството е с номинал 50 000 лева /петдесет хиляди лева/, разпределени в 5 000 броя акции от по 10
лева /десет лева/ всяка една.
5. Дружеството е със седалище и адрес на управление:
град Плевен, ул. „Иван Миндиликов”№7 /сградата на Автогара - Плевен/.
6. Предмет на дейност на дружеството е:
1. Управление, планиране, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на следните технически съоръжения спирки за градския транспорт, включително крайните спирки и тяхното оборудване /стаи за почивка, тоалетни, обекти
за продажба на храни и напитки и др./, Автогара Плевен, Автоматизирани системи за управление на движението - светофарни уредби, Паркинги - общинска собственост, „Сини
зони”, определени с решение на ОбС - Плевен;
2. Организации, управление, контрол и финансиране на
интегриран градски транспорт на територията на гр. Плевен;
3. Издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност;
4. Единно планиране на експлоатационната дейност в гр.
Плевен, разписания за движение на превозните средства и
оптимизиране на маршрути;
5. Експлоатация на информационно-управляващата система за контрол и управление на трафика на базата на GPS
- идентификация;
6. Експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътниците;
7. Рекламно-информационно обслужване в обществения
транспорт;
8. Поддръжка, ремонт и ново строителство на инфраструктурата - спирки, спиркоуказващи знаци и навеси, крайни
станции, автогара и автоспирки;
9. Контрол, поддръжка, ремонт и изграждане на паркингите, гаражите и местата за паркиране - общинска собственост
в гр. Плевен;
10. Отдаване под наем на местата за търговски обекти на
паркинги, спирки за градски транспорт и в Автогара - Плевен;
11. Дейности, свързани с обслужване на паркингите.
1. Избира:
- Георги Огнянов Карабулев;
- Йонетка Иванова Гешева;
- Иво Богомилов Влахов
за членове на съвета на директорите.
7. Предоставя на дружеството за стопанисване и управление ползваните към 28.06.2017 г.:
7.1. Компютри, транспортни средства и оборудване
7.2. Стопански инвентар и други ДМА.
7.3. Задбалансови активи.
8. Задължава Изп. Директор на „Център за градска мобилност” ЕАД Плевен да преназначи на работа всички работници и служители, работещи в ОП „Център за градска
мобилност” на основание чл.123, ал.1, т.7 от КТ съобразно
одобрената структура, численост и длъжностно разписание
на новото дружество, съответстваща на тази, приета с Решение №107/03.04.2012 г., изменен и допълнен с решение
№267/10.08.2012 г.
9. Задължава Кмета на Община Плевен и Изп. Директор
на дружеството в срок от 3 /три/ дни да предприемат всички
необходими правни и фактически действия по настоящето
решение относно: вписването му в Търговския регистър при
Агенция по вписванията; отразяване промените в сборния
бюджет на Община Плевен по пълната бюджетна класификация.
10.Задължава Кмета на Община Плевен на следваща редовна сесия да представи кадастрална схема на Автогара
Плевен и документ за собственост за извършване на апорт в
„Центъра за градска мобилност” ЕАД.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.2 от Търговския закон и във
връзка с чл.51 и чл.54 от Закона за общинската собственост,
по предложение от 14 Общински съветници при Общински
съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0903-1/07.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 13.07.2017
г., Протокол № 27, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 639/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 638 по Протокол № 27 от 13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен,
върнато за ново обсъждане от Областен управител на Област Плевен и Кмета на Община Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Писмо на
Областен управител на Област Плевен изх. № АК -02-160/2/
от 21.07.2017 г. и Заповед №РД-29-05/21.07.2017 г. на Областен управител Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Закрива ОП „Център за градска мобилност” Плевен.
2. В изпълнение на разпоредбата на чл.232 от ТЗ за учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД - Плевен избира за председател на събранието Мартин Митев и протоколчик - Ани Великова.
3. Учредява „Център за градска мобилност” ЕАД, гр. Плевен.
4. Утвърждава Устав на „Център за градска мобилност”

ЕАД - Плевен.
5. Капиталът на дружеството е с номинал 50 000 /петдесет
хиляди/ лв., разпределени на 5 000 броя акции по 10 лв. на
всяка една. Към датата на учредяването на „Център за градска мобилност” ЕАД - Плевен собственикът на акциите Община Плевен се задължава да внесе минималния капитал в
размер на 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева.
6. „Център за градска мобилност” ЕАД - Плевен се учредява за неопределен срок от време.
7. Дружеството е със седалище и адрес на управление:
град Плевен, ул. „Иван Миндиликов”№7 /сградата на Автогара - Плевен/.
8. Предмет на дейност на дружеството е:
Управление, планиране, изграждане, поддържане, ремонт
и реконструкция на техническите съоръжения - спирки за
градски транспорт, включително крайните спирки и тяхното
оборудване /стаи за почивка, тоалетни, обекти за продажба
на храни и напитки и др./, Автогара Плевен, автоматизирани
системи за управление на движението - светофарни уредби,
паркинги - общинска собственост, „сини зони”, определени
с решение на ОбС - Плевен;
Организации, управление, контрол и финансиране на интегриран градски транспорт на територията на гр. Плевен;
Издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност;
Единно планиране на експлоатационната дейност в гр.
Плевен, разписания за движение на превозните средства и
оптимизиране на маршрути;
Експлоатация на информационно-управляващата система
за контрол и управление на трафика на базата на GPS - идентификация;
Експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътниците;
Рекламно-информационно обслужване в обществения
транспорт;
Поддръжка, ремонт и ново строителство на инфраструктурата - спирки, спиркоуказващи знаци и навеси, крайни станции, автогара и автоспирки;
Контрол, поддръжка, ремонт и изграждане на паркингите,
гаражите и местата за паркиране - общинска собственост в
гр.Плевен;
Отдаване под наем на местата за търговски обекти на паркинги, спирки за градски транспорт и в Автогара - Плевен;
Дейности, свързани с обслужване на паркингите.
9. Избира за членове на Съвета на директорите:
- Георги Огнянов Карабулев;
- Йонетка Иванова Гешева;
- Иво Богомилов Влахов
10. Задължава Изп. Директор на „Център за градска мобилност” ЕАД Плевен да преназначи на работа всички работници и служители, работещи в ОП „Център за градска
мобилност” на основание чл.123, ал.1, т.7 от КТ съобразно
одобрената структура, численост и длъжностно разписание
на новото дружество, съответстваща на тази, приета с Решение №107/03.04.2012 г., изменена и допълнена с решение
№267/10.08.2012 г.
11. Задължава Кмета на Община Плевен на следваща редовна сесия да предостави документи за собственост и кадастрална схема на Автогара - Плевен, както и списък на
ДМА от ОП „Център за градска мобилност”; Списък на
ОПРР „Интегриран градски транспорт” за извършените и
приети дейности от проекта.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Писмо на Областен управител на Област Плевен изх. № АК -02-160/2/ от 21.07.2017
г. и Заповед №РД-29-05/21.07.2017 г. на Областен управител Плевен, по предложение от група общински съветници
„Патриоти за Плевен”, с вх.№ ОбС-0903-4/27.07.2017 г., с
вносител на предложението Христомир Цанков Христов,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 640/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №017/21.12.2015 г. на
Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 година,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Променя решение №017/21.12.2015 г. на Общински съвет
- Плевен, както следва:
§1 В т.3.3. на мястото на г-н Калин Николов Поповски, избира проф.Начко Илиев Тоцев;
§2 В т.7.3. на мястото на г-н Калин Николов Поповски,
избира член и Председател на постоянната комисия, проф.
Начко Илиев Тоцев;
§3 В т.2.9. на мястото на г-н Методи Васков Петков, избира
Ристем Мехмед Халкоглу.
§4 В т.4.9. на мястото на г-н Ристем Мехмед Халкоглу избира Шенсес Яшаров Азизов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация
за мандат 2015-2019 година, по предложение от Георги Велков - Председател на група общински съветници „Плевен
може - Плевен побеждава”, с вх.№ ОбС-0071-3/17.07.2017
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 641/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна в състава на Комисия за разпределе-

ние на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен, утвърден
с Решение №059/28.01.2016 г. на Общински съвет- Плевен
На чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Променя решение №059/28.01.2016 г. на Общински съвет
- Плевен, както следва:
§1 В т.2.1. на мястото на г-н Калин Николов Поповски, избира проф. Начко Илиев Тоцев;
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, по предложение от Георги Велков
- Председател на група общински съветници „Плевен може Плевен побеждава”, с вх.№ ОбС-0153/17.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017
г., Протокол № 28, 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 № 642/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на решения от №171/28.04.2016
г. до №258/30.06.2016 г., на Общински съвет - Плевен, мандат 2015-2019 г.
На основание чл.24, т.5 и чл.76 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения
на Общински съвет Плевен от №171/28.04.2016 г. до
№258/30.06.2016 г.
2. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.24, т.5 и чл.76 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение
от Постоянна комисия по „Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение
на решенията”, с вх.№ ОбС-0869/13.07.2017 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г.,
Протокол № 28, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

3

ма, а ако продължителността на престоя на детето позволява
- и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,
като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор на детето.
(5) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна организация,
като в една група може да се включат не повече от 2 деца
на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на чл.60 , ал.1 и 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл.32 Самостоятелната организация се прилага съгласно
разпоредбите на чл.18 от Наредба №5/2016 г. за предучилищното образование.
Чл.33 За ползване на детски градини при целодневна, полудневна или почасова организация, родителите/настойниците заплащат месечни такси, регламентирани в Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Плевен.
Чл.34 За самостоятелната организация на предучилищното образование не се дължи месечна такса.
§2. Досегашния Раздел VІІ на Наредбата за условията и
реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен става раздел VІІІ със същото наименование.
§3 Настоящите изменения на Наредбата за условията и
реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен влизат в сила от 15.09.2017 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл.14, ал.1,
ал.3, чл.16 и чл.17, ал.1 от Наредба №5/2016 г. за предучилищното образование, чл.26 и при спазване на изискванията
на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и
79 от Административно процесуалния кодекс, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0447-1/22.06.2017 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, 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 № 644/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за
организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна
На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1
от Закона за предучилищното и училищното образование,
чл.26 и при спазване на изискванията на чл.28 от Закона за
нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административно процесуалния кодекс,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за условията и реда за организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини
на територията на Община Плевен.
2. Наредбата влиза в сила от 15.09.2017 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.22, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл.26 и при спазване на изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76,
77 и 79 от Административно процесуалния кодекс, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
с вх.№ ОбС-0904/22.06.2017 г., на заседание на Общински
Р Е Ш И:
съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28,
§1 Създава се нов Раздел VІІ „Организация на предучи- точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
лищното образование” в Наредбата за условията и реда за на Общински съвет - Плевен.
записване, отписване и преместване на деца в общинските Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
детски градини на територията на Община Плевен със следното съдържание:
„чл.29 (1) Предучилищното образование в детските градиР Е Ш Е Н И Е № 645/27.07.2017 г., гр. Плевен
ни на територията на Община Плевен може да се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна ОТНОСНО: Приемане Доклад от извършена междинна
организация.
оценка на Плана за развитие на Община Плевен за периода
(2) Целодневната организация осигурява възпитание, со- 2014-2020 г.
циализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
12 астрономически часа на ден през учебната година - от Закона за местното самоуправление и местната администра15 септември до 14 септември включително на следващата ция, чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.42 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
календарна година.
(3) В целодневната организация в учебното време се редуОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ват основна и допълнителни, а в неучебното време - само доР Е Ш И:
пълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като
1. Приема Доклад от междинна оценка за изпълнението на
се осигуряват и:
1. условия и време за игра, почивка, включително следобен сън; Плана за развитие на Община Плевен за периода 2014-2020
2. условия и време за хранене - сутрешна закуска, обяд и г., неразделна част от настоящото решение.
две задължителни подкрепителни закуски - между сутреш- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местноната закуска и обяда и между обяда и вечерята;
то самоуправление и местната администрация, чл.33, ал.1 от
3. дейности по избор на детето.
Чл.30 (1) Полудневната организация осигурява възпита- Закона за регионалното развитие и чл.42 от Правилника за
ние, социализация, обучение и отглеждане на децата в рам- прилагане на Закона за регионалното развитие, по предлоките на 6 последователни астрономически часа на ден преди жение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет
- Плевен, с вх.№ ОбС-0929/17.07.2017 г., на заседание на Обобяд през учебната година.
(2) В полудневна организация в учебното време се редуват щински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол
основна и допълнителни, а в неучебното време - само до- № 28, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
пълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
се осигуряват:
1. условия и време за игра и почивка;
2. условия и време за закуска;
Р Е Ш Е Н И Е № 646/27.07.2017 г., гр. Плевен
3. дейности по избор на детето.
Чл.31 (1) Почасовата организация осигурява възпитание, ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни
социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 после- разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.01.2017
дователни астрономически часа на ден.
г. - 31.03.2017 г. и 01.04.2017 г - 30.06.2017 г.
(2) Началнията час на сутрешния прием и крайният час на На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуизпращането на децата за деня се определят с Правилника за правление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4
дейността на детската градина или училището.
от Наредбата за командировките в страната
(3) Почасовата организация се осъществява само през
учебното време от 15 септември до 31 май на следващата
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
календарна година.
Р Е Ш И:
(4) В почасовата организация се организират основна фор- 1. Одобрява командировъчните разходи в страна на Кмета на
Р Е Ш Е Н И Е № 643/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен
На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.59, ал.1
от Закона за предучилищното и училищното образование,
чл.14, ал.1, ал.3, чл.16 и чл.17, ал.1 от Наредба №5/2016 г.
за предучилищното образование, чл.26 и при спазване на
изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и
чл.75, 76, 77 и 79 от Административно процесуалния кодекс

брой 42
7 август 2017 г.
Община Плевен за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г. - 0 лева.
2. Одобрява командировъчните разходи в страната на Кмета на Община Плевен за периода 01.04.2017 г. - 30.06.2017
г. - 0 лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-03214/10.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, 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 № 647/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за
периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.4
от Наредбата за командировките в страната,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Одобрява командировъчните разходи в страната на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.01.2017
г. - 31.03.2017 г. в размер на 139,10 лв. /сто тридесет и девет
лева и 10 стотинки/.
Одобрява командировъчните разходи в страната на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.04.2017
г. - 30.06.2017 г. в размер на 0 /нула/ лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от Мартин
Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№
ОбС-0324-4/11.07.2017 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка
10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 648/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на Общинска транспортна схема, приета с Решение №299/25.08.2016 г. /изм. с Решение
№336/29.09.2016 г./ на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8,
ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 3 и ал.4 и чл.16 г., ал.1 от Наредба
№2 от 15.03.2002г. (Загл. изм. ДВ, бр. 44 от 2011г.) за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози с автобуси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №299/25.08.2016 г. на Общински
съвет - Плевен, /изм. с Решение №336/29.09.2016 г./, както
следва:
1. Създава нова точка V със следния текст:
„Утвърждава празнични маршрутни разписания на градски превози с тролейбусен транспорт, съгласно приложение
№5, неразделна част от настоящото решение”.
2. Създава нова точка VІ със следния текст:
„Утвърждава делнични маршрутни разписания на градски
превози с тролейбусен транспорт, съгласно приложение №6,
неразделна част от настоящото решение”.
3. Точка V се преномерира на точка VІІ със следния текст:
„Възлага на Кмета на Община Плевен и Управителя на
„Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен да извършат
всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.
§2. Настоящото решение влиза в сила от 01.09.2017 г..
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.5 от
Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 1 във връзка с чл.
8, ал. 3 и ал.4 и чл.16 г., ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
(Загл. изм. ДВ, бр. 44 от 2011г.) за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози с автобуси, по предложение от Мартин
Митев - Председател на Общински съвет- Плевен, с вх.№
ОбС-0909/11.07.2017 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка
11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 649/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №487/24.02.2017 г. на
Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Изменя т.5 от Решение №487/24.02.2017 г. на Общински съвет- Плевен, както следва:
„т.5. Резерв - 15 000 лв.”
2. Създава нова т.6 от Решение №487/24.02.2017 г. на Общински съвет - Плевен със следния текст:
„т.6. Финансово подпомагане на ФК „Вихър”, гр. Славяново, Община Плевен в размер на 10 000 лв.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0899/07.07.2017 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка

12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 653/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между
Община Плевен и Десислава Любенова Бецова, върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен
имот - УПИ ІІ-254, кв.8 по плана на с. Брестовец, Община
Р Е Ш Е Н И Е № 650/27.07.2017 г., гр. Плевен
Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда за търговска дейност На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
с идентификатор 56722.667.855.3, находяща се в гр. Пле- Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собствевен, ж.к. „Дружба”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ност, чл.60, ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен,
Закона за местното самоуправление и местната администраОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ция, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона
Р Е Ш И:
за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот,
на Общински съвет- Плевен
находящ се в с. Брестовец, Община Плевен, представляващ
застроен урегулиран поземлен имот - УПИ ІІ-254, кв.8, цеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
лият с площ 1470 кв.м., чрез продажба на 3 кв.м. придаваеми
Р Е Ш И:
1. Да не закупи от Радинка Съева Кьосова, Васил Гаври- части, общинска собственост, и изкупуване на 8 кв.м. отчужлов Кьосов и Снежана Гаврилова Кьосова недвижим имот- даеми части, собственост на Десислава Любенова Бецова,
сграда за търговска дейност на два етажа с идентификатор като за изравняване на дяловете Община Плевен следва да
56722.667.855.3 със застроена площ 160 кв.м., находящ се заплати на съсобствениците разликата в цената на придавав гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, построена върху общински не- емите и отчуждаемите части в размер на 85,00 /осемдесет
движим имот с идентификатор 56722.667.855 за сумата от и пет/ лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до300 000,00 /триста хиляди/ лева без ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание говор за прекратяване на съсобственост, съгласно нормативчл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест- ните изисквания.
ното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местнособственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински то самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1,
съвет- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4
на Община Плевен, с вх. ОбС-0914/06.07.2017 г., на заседа- от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, по предложение на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
Протокол № 28, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с ОбС-0921/12.07.2017 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 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 № 651/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на масивна триетажна сграда с
Р Е Ш Е Н И Е № 654/27.07.2017 г., гр. Плевен
идентификатор 56722.618.1.15 в Парк „Кайлъка”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез проЗакона за местното самоуправление и местната администра- дажба на общинския дял от урегулиран поземлен имот
ция, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб- с идентификатор 56722.660.1413 - УПИ Х-2916,2917,
ственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба кв.109а, отреден за жилищно строителство, ул. „Иван
Рилски” №15а - 17, град Плевен
№7 на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администраОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ция, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собР Е Ш И:
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска соб- ственост, чл.34 от Закона за собствеността, чл.60, ал.1, т.2 и
ственост, актуван с АОС №38095/29.10.2012 г., находяща т.3 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен,
се в град Плевен, Парк „Кайлъка”, представляващ масивна
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
триетажна вилна сграда, с идентификатор 56722.618.1.15,
Р Е Ш И:
със застроена площ 341 кв.м., чрез публичен търг с тайно
наддаване, с предварително представяне на предложенията 1. Да се продаде общинския дял от недвижим имот- частна
от участниците в администрацията на Община Плевен, при общинска собственост, актуван с АОС №35295/26.11.2008
първоначална цена 324 000 /триста двадесет и четири хиля- г., находящ се в град Плевен, ул. „Иван Рилски”№15а-17,
ди/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10% от представляващ 291 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ 452 кв.м., с идентификатор
първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи коми- 56722.660.1413 - УПИ Х-2916, 2917, кв.109а, отреден за жилищно строителство, на съсобствениците: Стефан Ангелов
сия, която да организира и проведе търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до- Ангелов и Боряна Петкова Христова на цена 58 000 /петдеговор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните сет и осем хиляди/ лева без ДДС.
2. При желание от страна на съсобствениците да закупят
изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание общинския дял от имота на предложената цена, сделката да
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест- се извърши в срок от два месеца, след приемане решението
ното самоуправление и местната администрация, чл.35, на Общинския съвет.
ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 договор за продажба на имота по т.1 със съсобствениците,
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг съгласно нормативните изисквания.
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- 4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да предприеме
0212/10.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле- действия за извършване на съдебна делба, при нежелание
вен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 14 на съсобствениците да закупят общинския дял от имота, на
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на предложената цена.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36,
ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.34 от Закона за собствеността, чл.60, ал.1, т.2 и т.3 от НаР Е Ш Е Н И Е № 652/27.07.2017 г., гр. Плевен
редба №7 на Общински съвет- Плевен, по предложение от
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСОбщина Плевен и Радко Вълчинов Петров, и Тинка Иванова 0924/13.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - ПлеПетрова върху недвижим имот, представляващ застроен вен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 17 от
урегулиран поземлен имот- УПИ VІІІ-571, кв.39 по плана на дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общинс. Търнене, Община Плевен
ски съвет - Плевен.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.60, ал.4 от Наредба №7
Р Е Ш Е Н И Е № 655/27.07.2017 г., гр. Плевен
на Общински съвет- Плевен
ОТНОСНО: Продажба на самостоятелен обект в сграда с ид. 56722.659.445.1.3, ул. „Васил Левски” №168, гр.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Плевен
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
находящ се в с. Търнене, община Плевен, представляващ за- Закона за местното самоуправление и местната администрастроен урегулиран поземлен имот, целият с площ 1130 кв.м. ция, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб- УПИ VІІІ - 571, кв.39, отреден за жилищно строителство, ственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
чрез продажба на общинския дял от имота, представляващ №7 на Общински съвет- Плевен,
20 кв.м., за сумата от 65,00 /шестдесет и пет/ лева без ДДС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на съсобствениците Радко Вълчинов Петров и Тинка ИваР Е Ш И:
нова Петрова.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до- 1. Да се продаде недвижим имот-частна общинска собговор за прекратяване на съсобственост, съгласно норматив- ственост, актуван с АОС №36735/04.04.2011 г., находящ се
в гр. Плевен, ул. „Васил Левски”№168, представляващ саните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- мостоятелен обект в сграда с ид. 56722.659.445.1.3, жилище
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за от две стаи, коридор, вестибюл и кухня със ЗП 83,74 кв.м.
местното самоуправление и местната администрация, и ½ ид. ч. от прилежащ таван с площ 106 кв.м., чрез публичл.36, ал.1, т.2 и т.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската чен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на
собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.60, ал.4 от Наредба предложенията от участниците в Администрацията на Об№7 на Общински съвет- Плевен, по предложение от Ге- щина Плевен, при първоначална цена 78 500 /седемдесет и
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- осем хиляди и петстотин/ лева без ДДС и депозит за участие
0920/12.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле- в размер на 10 % от първоначалната цена.
вен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 15 2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комиот дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на сия, която да организира и проведе търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи доОбщински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев говор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните
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изисквания със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 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-0944/18.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017
г., Протокол № 28, 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 № 656/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - частна
общинска собственост - незастроени УПИ VІІІ и УПИ ХІІІ,
отредени за жилищно строителство, кв.18 по плана на с.
Къшин
На основание 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, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се организира и проведе публичен търг чрез предварително представяне на предложенията от участниците в
администрацията на Община Плевен за продажба на 2 броя
незастроени недвижими имоти - частна общинска собственост - УПИ VІІІ и УПИ ХІІІ, отредени за жилищно строителство, кв.19, по плана на с. Къшин:
- УПИ VІІІ - с площ 770 кв.м., кв.19, с. Къшин, актуван с
АОС №35286/14.11.2008 г., при първоначална цена 7 520 /
седем хиляди петстотин и двадесет/ лева и депозит 10 % от
първоначалната цена.
- УПИ ХІІІ - с площ 880 кв.м., кв.19, с. Къшин, актуван
АОС №35163/12.05.2008 г., при първоначална цена 8 690 /
осем хиляди шестотин и деветдесет/ лева и депозит 10 % от
първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе търг за продажба на гореописаните имоти.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договори за продажба на имотите по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1,
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1и
ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
съвет- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0942/18.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017
г., Протокол № 28, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 657/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в град Плевен, ул. „Оряхово”№13, кв.7
- ПИ 56722.654.195
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди възмездно право на строеж за постройка
на допълващо застрояване - гараж със застроена площ 26.00
кв.м., върху общински урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.654.197, по плана за регулация на града УПИ ХV-17, кв.7, град Плевен, ул.„Оряхово”№13, актуван
с акт за частна общинска собственост №40966/12.03.2015 г.,
по одобрен на 19.05.2017 г. от Главния архитект на Община
Плевен инвестиционен проект, чрез публичен търг с тайно
наддаване с предварително представяне на предложенията
от участниците в администрацията на Община Плевен, при
първоначална цена 2 000 /две хиляди/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната цена на
правото на строеж.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за учредяване възмездно право на строеж върху имота
по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия
участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1,
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.56, ал.1,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0943/18.07.2017
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 20 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.		
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 658/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти
- публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти - рекламно-информационни елементи /
билбордове/, на територията на Община Плевен, на основание чл.57 от ЗУТ
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във

брой 42
7 август 2017 г.
връзка с чл.57 от Закона за устройство на територията, чл.12, 5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощеал.3 от Наредба №15 на общински съевет - Плевен, чл.14, но от него лице да сключи договор за наем със спечелилия
чл.76, т.2, чл. 79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на участник, съгласно протокола на тръжната комисия.
Общински съвет- Плевен,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от
Р Е Ш И:
Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и
І. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, части чл.85, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, по
от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плепраместваеми обекти - рекламно-информационни елементи вен, с вх.№ ОбС-0928/13.07.2017 г., на заседание на Общин/РИЕ/ на територията на Община Плевен, по одобрени схе- ски съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол №
ми от Главния архитект на Община Плевен, както следва:
28, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
№ За право на поставяне и местоположение на РИЕ печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
РИЕ, тип „Пиза”, с размери 4,00/3,00 м. с габаритна
площ 4,00 кв.м., разположен в зелената площ на
1. кръстовища на бул. „Христо Ботев” и ул. „Сан
Р Е Ш Е Н И Е № 660/27.07.2017 г., гр. Плевен
Стефано”, посока ж.к. „Дружба” до Китайска стена,
ОТНОСНО:
Одобряване на схема за разполагане на преУПИ І, кв.269, по плана на град Плевен.
местваеми обекти - рекламно-информационни елементи /
РИЕ /билборд/, с размери 3,00/2,00 м., с габаритна двустранни транспаранти/, разположени на главна улица в
площ 2,00 кв.м., разположен на тротоарното гр. Плевен - ул. „Дойран” /от Спортно-информационен цен2.
пространство към улица ок 156 и ок155, разклона за тър до ДКЦ І-Плевен/, по реда на чл.57 от ЗУТ
с. Брестовец, 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 админиІІ. Приема начални месечни наемни цени и депозити за страция, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
участие за отдаване под наем на частите от имотите по т.І, №7 на Общински съвет- Плевен, чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба
както следва:
№15 на Общински съвет- Плевен
Начална
Депозит
№ Право на поставяне
и местоположение на
месечна
за участие
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
РИЕ
наемна цена/ в търга
Р Е Ш И:
лв. без ДДС
1. Одобрява схема за разполагане на преместваеми обекти
1. РИЕ, тип „Пиза”, с
размери 4,00/3,00 м.,
с габаритна площ 4,00
кв.м., разположен в зелената площ на кръстовище на бул. „Христо Ботев” и ул. „Сан
Стефано”, посока ж.к.
„Дружба” до Китайска
стена, УПИ І, кв.269 по
плана на град Плевен

110,00

2. РИЕ /билборд/, с размери 3,00/2,00 м., с габаритна площ 2,00 кв.м.,
разположен на тротоарното пространство към
улица ок156 иок155,
разклона за с. Брестовец, Община Плевен

70,00

396,00

252,00

ІІІ. Отдаването под наем на частите от имотите по т.І да се
извърши по реда на Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване и предварително
представяне предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен.
Начални месечни наемни цени и депозитите за участие са
съгласно т.ІІ от настоящото решение.
ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
от него лице, да сключи договори за наем със спечелилите
участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.57 от
Закона за устройство на територията, чл.12, ал.3 от Наредба
№15 на общински съевет - Плевен, чл.14, чл.76, т.2, чл. 79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съветПлевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0907/04.07.2017 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г.,
Протокол № 28, точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 659/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот
- публична общинска собственост, представляващ едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ
26,00 кв.м., находящ се в гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков”
№12, актуван с АОС №41341/15.10.2015 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76,
т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1 от Наредба №7 на Общински
съвет- Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1.Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков”№12,
представляващ едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 26,00 кв.м., актуван с АОС
№41341/15.10.2015 г.
2. Отдаване под наем на имота по т.1 да се извърши при
първоначална цена в размер на 65,00 лв./месец без ДДС,
изчислена в съответствие с Решение №522/29.04.2009 г. на
Общински съвет - Плевен и депозит в размер на 195,00 /сто
деветдесет и пет/ лева.
3. Отдаването под наем на част от имот - публична общинска собственост, да се извърши чрез публичен търг с тайно
наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Плевен,
ул. „П.Р.Славейков”, №12, представляващ едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 26,00 кв.м., актуван с АОС №41341/15.10.2015 г.

- транспаранти, разположени малки срещуположни стълбове, които не са закрепени за декоративната чугунена ограда
на ул. „Дойран”, премоствайки река „Тученица”, по реда на
чл.57 , ал.1 от ЗУТ.
2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен или оправомощено от него лице да издаде разрешение за поставяне
по определените позиции от схемите, след провеждане на
търг за отдаване под наем, съгласно Наредба №7 на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.76,
т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
съвет- Плевен, чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на Общински
съвет- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0936/17.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017
г., Протокол № 28, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 661/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14,
чл.76, т.5, чл.79, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7 на Общински
съвет- Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез
представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, за отдаване под наема за срок от 5 /пет/
години на части от имоти публична собственост за:
- Бюфет за закуски в СУ „Иван Вазов” - Плевен, с площ 24
кв.м., при първоначална наемна цена 440,00 лв. Депозит за
участие 900,00 лв.;
- Бюфет за закуски в СУ „Христо Смирненски” - Плевен с
площ 48,00 кв.м., при първоначална наемна цена 125,00 лв.
Депозит за участие 320,00 лв.;
- Бюфет за закуски в МГ „Гео Милев” - Плевен на ІV етаж
с площ 11 кв.м., при първоначална наемна цена 152,00 лв.
Депозит за участие 750,00 лв.
Предложените месечни наемни цена са на база брой ученици съгласно Решение №034/31.01.2008 г., приложение №3
на Общински съвет - Плевен.
Ползването на имотите по т.1 от спечелилия съответната
процедура наемател, не може да пречи или ограничава учебните дейности в учебното заведение.
Възлага на Кмета на Община Плевен:
Да назначи комисия, която да организира и проведе процедурите по т.1 от настоящото Решение.
Да утвърди тръжните правила за процедурите по т.1 от настоящото Решение.
Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,
ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.76,
т.5, чл.79, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7 на Общински
съвет- Плевен, по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0931/17.07.2017 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 24 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Плевен.		
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 662/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от
публична в частна на поземлен имот №160029, находящ се в
землището на с. Бръшляница, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и
чл.2, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна характера на собствеността от
публична в частна на поземлен имот №160029, с площ 2 315
кв.м., с начин на трайно ползване: стопански двор, находящ
се в землището на с. Бръшляница, Община Плевен, актуван
с АОС №32884/01.12.2003 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да отрази промяната в актовите книги за общинска собственост.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от
Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба №7
на Общински съвет- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0918/10.07.2017
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 663/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура за
прокарване на трасе на елпроводно отклонение до поземлен
имот 226002 в м. „Целините” в землището на с. Гривица
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.11от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската 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 елпроводно отклонение до поземлен имот 226002 в м. „Целините”, землище с.
Гривица, преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: 000443 с начин на трайно ползване - дървопроизводителни горски площи, публична държавна собственост;
ПИ 000063 с начин на трайно ползване - пасище, мера - публична държавна собственост; 000062 с начин на трайно ползване - път ІV клас, публична общинска собственост.
2. Дава предварително съгласие за прокарване на трасета
на елпроводно отклонение до поземлен имот 226002 в м.
„Целините” в землището на с. Гривица, преминаващо със
сервитут през следните общински поземлени имоти: ПИ
000063 с начин на трайно ползване - пасище, мера - публична общинска собственост, 000062 с начин на трайно ползване - път ІV клас, публична общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8
от Закона за общинската 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, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0937/18.07.2017
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 664/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на Общия устройствен
план за включване в строителните граници на гр. Плевен на
поземлен имот 56722.708.162 в м. „Акчара” в землището
на гр. Плевен и изменение на Подробния устройствен план План за регулация и застрояване за поземлен имот 652.579,
попадащ частично в УПИ ІV - За озеленяване и УПИ І - За
бензиностанция, газостанция и обществено обслужване 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.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6 и ал.3, чл.136, ал.1, във
връзка с чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява Проект за изменение на Общия устройствен
план за включване в строителните граници на гр. Плевен на
поземлен имот 56722.708.162 в местността „Акчара” в землището на гр. Плевен и изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІV
- За озеленяване и УПИ І - За бензиностанция, газостанция
и обществено обслужване, кв.607 по плана на гр. Плевен и
ПИ 56722.708.162 в местността „Акчара” в землището на гр.
Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6 и ал.3, чл.136, ал.1, във връзка с
чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0414-1/18.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол
№ 28, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 665/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на Общия устройствен план за включване в строителните граници на гр.
Плевен на поземлен имот 56722.48.21 в местността „Акчара” в землището на гр. Плевен и изменение на Подробния
устройствен план- План за регулация и застрояване за УПИ
ІІ-11080, кв. 607 по плана на гр. Плевен и ПИ 48.21 в местността „Акчара” 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.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6 и ал.3, чл.136, ал.1, във
връзка с чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява Проект за изменение на Общия устройствен
план за включване в строителните граници на гр. Плевен на
поземлен имот 56722.48.21 в местността „Акчара” в землището на гр. Плевен и изменение на Подробния устройствен
план - План за регулация и застрояване за УПИ ІІ - 11080,
кв.607 по плана на гр. Плевен и ПИ 48.21 в местността „Акчара” в землището на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на 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, ал.2, т.6 и ал.3, чл.136, ал.1, във връзка с чл.127, ал.6 от
Закона за устройство на територията, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0944/18.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 28 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 666/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.701.393 и ПИ 56722.701.410 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване
на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.393 и
ПИ 56722.701.410 в местността „Стража” в землището на
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния
устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2
от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделените видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.393 и ПИ
56722.701.410 в местността „Стража” в землището на гр.
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а,
ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0938/18.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г.,
Протокол № 28, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 667/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.701.1463 и ПИ 56722.701.1464 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване
на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.1463 и
ПИ 56722.701.1464 в местността „Стража” в землището на
град Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния
устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2
от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.1463 и ПИ
56722.701.1464 в местността „Стража” в землището на гр.
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническа-
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та инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0939/18.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 30
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 668/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.701.1380 и ПИ 56722.701.3003 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване
на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията,

Р Е Ш Е Н И Е № 670/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за
кв.243 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен
договор за промяна границите на съседни урегулирани поземлени имот, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от
ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - 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.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията
и договорите, чл.6, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост, чл.2, ал.2 и чл.50 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ
за кв.243 по плана на гр. Плевен.
2. Дава съгласие за промяна на характера на 35,60 кв.м.
ид.част от улица, от публична общинска собственост в частна общинска собственост, по приложена скица - проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за кв.243 по плана на гр. Плевен.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство
на територията, съгласно представения проект за изменение
на ПУП-ПРЗ за кв.243 по плана на гр. Плевен, за продажба на 35,60 кв.м. - придаваеми идеални части от общински
имоти - улици за образуване на УПИ І-660.171 собственост
на Пламен Александров Павлов и Орлин Асенов Павлов, за
урегулиране на улици, на стойност 3 275 /три хиляди двеста
седемдесет и пет /лева без ДДС и за покупка на 17,76 кв.м. отчуждаеми идеални части от имот собственост на Пламен
Александров Павлов и Орлин Асенов Павлов, за урегулиране на улици, на стойност 1 634 /хиляда шестотин тридесет и
четири/ лева без ДДС.
4. В случай, че проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за
кв.243 по плана на гр. Плевен не бъде одобрен и не влезе в
сила шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова оценка, въз основа, на която се сключва окончателен договор.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен в едномесечен
срок след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУППРЗ за кв.243 по плана на гр. Плевен, да сключи с Пламен
Александров Павлов и Орлин Асенов Павлов окончателен
договор.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.15,
ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.6, чл.8,
ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,
чл.2, ал.2 и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0897/20.06.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол
№ 28, точка 33 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.1380 и
ПИ 56722.701.3003 в местността „Стража” в землището на
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния
устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2
от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.1380 и ПИ
56722.701.3003 в местността „Стража” в землището на град
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСНАРЕДБА
0940/18.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 31
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ
Общински съвет - Плевен.
ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 669/27.07.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.701.3256 в местността „Стража” в землището на
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.3256 в
местността „Стража” в землището на град Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен план да се
спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.3256 в
местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0941/18.07.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 28, точка 32
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Чл. 9. За ползване на почасови дейности родителите/
настойниците не ползват преференции от таксите, определени в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община
Плевен.
Чл. 10. Родителите/настойниците се задължават да спазват посоченото регламентирано време за почасов престой на
децата.
Чл. 11. На родителите/настойниците, които са заявили
присъствие в почасовата дейност, но не са се възползвали от
нея, не се възстановява заплатената такса.
Чл. 12. В общинските детски градини по време на почасовото посещение на детето не се предлага хранене.
РАЗДЕЛ ІІ
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Чл. 13. В детската градина може да се организират съботно-неделни дейности срещу заплащане като допълнителна
услуга по отглеждане на децата, по желание на родителите/
настойниците.
Чл. 14. Организацията на съботно-неделната дейност се
осъществява в разновъзрастова група при наличие на минимален брой от 10 деца, които са записани и за които е заплатена съответната такса за услугата. В една група могат да се
запишат не повече от 23 деца. Ако децата са повече от 23, се
сформира втора група.
Чл. 15. В съботно-неделните дейности се осигуряват дейности по избор на детото и условия и време за игра.
Чл. 16. Съботно-неделните дейности могат да се прилагат
в рамките на 4 (четири) астрономически часа на ден от 8.30
ч. до 12.30 ч. без осигуряване на храна.
Чл. 17. Родителите/настойниците, желаещи децата им да
посещават съботно-неделни дейности, заявяват желанието
си предварително писмено до директора на детската градина и заплащат до четвъртък на съответната седмица такса,
определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Плевен.
Чл. 18. Съботно-неделните дейности се организират само
за деца, посещаващи съответната детска градина.
Чл. 19. За ползване на съботно-неделните услуги родителите/настойниците не ползват преференции от таксите, определни в Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.
Чл. 20. На родителите/настойниците, които са заявили
присъствие в съботно-неделната дейност, но не са се възползвали от нея, не се възстановява заплатената такса.
Чл. 21. Съботно-неделни услуги не се извършват, ако съвпадат с официалните празници в Република България.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Чл. 22. В детските заведения на територията на община
Плевен не се предлагат сезонни допълнителни услуги.
Чл. 23. Детските градини на територията на община Плевен работят целогодишно при целодневна организация на
работа.
ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЧАСОВИ И СЪБОТНОНЕДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Чл. 24. (1) Директорът на детската градина създава организация за допълнителните услуги като:
1. Приема заявления, регистрира ги в дневника за входяща
кореспонденция и ги съхранява в отделен класьор;
2. Внася промени във вътрешните актове на детската граГЛАВА ПЪРВА
дина за създаване на конкретен регламент за време и място
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
на провеждане;
3. Осигурява необходимите условия за безопасни условия
Чл. 1. Настоящата Наредба определя условията и реда за на възпитание, охрана на труда и противопожарна безопасорганизиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дей- ност.
ности като допълнителна услуга по смисъла на чл.68, ал.1
от Закона за предучилищното и училищното образование и
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
обстоятелствата, при които се провежда.
Чл. 2. Допълнителните дейности, като допълнителна ус- § 1. Настоящата Наредба e приета с Решение
луга по отглеждане на деца по желание на родителите/на- №644/27.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен, на основастойниците са предназначени за деца на възраст от 3 до 7 ние чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2 от
години, които посещават детските градини на територията Закона за местното самоуправление и местната администрана община Плевен.
ция, чл. 68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищГЛАВА ВТОРА
ното образование, и влиза в сила от 15.09.2017г.
ОРГАНИЗАЦИЯ
§ 2. Директорите на детските градини се задължават да:
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. Приведат вътрешните актове на детската градина в съотВ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
ветствие с настоящата Наредба, след влизането й в сила;
2. Поставят настоящата Наредба на достъпно място за инРАЗДЕЛ І
формация на родителите/настойниците;
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЧАСОВИ ДЕЙНОСТИ В
3. Таксите за почасови и съботно-неделни дейности в обДЕТСКАТА ГРАДИНА
щинските детски градини се определят в Наредбата за опреЧл. 3. В общинските детски градини се организират почаделянето и администрирането на местните такси и цени на
сови дейности, свързани със социализацията, отглеждането
услуги на територията на Община Плевен.
и възпитанието на децата в извънрегламентираното за дет§ 3. (1) Таксите за допълнителни услуги се събират в съотската градина работно време.
ветната детска градина от длъжностно лице, определено със
Чл. 4. Почасовите дейности се осъществяват през учебзаповед на директора на детската градина и се внасят в обната година в рамките на работната седмица във времето от
щинския бюджет.
19.00 часа до 21.00 часа при наличие на минимален брой от
(2) С постъпилите средства от такси за почасови и събот10 деца, които са записани и за които е заплатена съответнано-неделни услуги по отглеждане на децата в общинските
та такса за услугата.
детски градини, се извършва корекция на бюджета на съотЧл. 5. Почасовите дейности могат да се използват от роветната детска градина.
дителите/настойниците на децата от съответната детска
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
градина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Мартин Митев/
Чл. 6. Приемът на деца за почасова организация се осъществява след подадено заявление от родителя/настойника
поне един ден преди ползването на услугата. В заявлението
РЕШЕНИЕ
се посочва денят за участие в почасовото отглеждане.
Чл. 7. Почасовата дейност е допълнителна услуга, която се
№ 271
заплаща извън регламентираната месечна такса за ползване
на детска градина, определена в Наредбата за определянето
гр. Плевен, 26 Юни 2017 г.
и администрирането на местните такси и цени на услуги на
В ИМЕТО НА НАРОДА
територията на община Плевен.
Чл. 8. Таксата за почасовата дейност, като допълнителна Административен съд гр. Плевен - първоинстанционен
услуга се заплаща от родителя/настойника в деня на полз- тричленен състав, в открито съдебно заседание на девети
ване на услугата.
юни две хиляди и седемнадесета година в състав:
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Председател: Цветелина Кънева
Членове: Катя Арабаджиева
Снежина Иванова
при секретар Цветанка Дачева и с участието на Йорданка
Антонова – прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен,
разгледа докладваното от съдия Арабаджиева административно дело № 215 по описа на съда за 2017 г. и за да се
произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 185-196 от Административно - процесуалния кодекс във вр. с чл.21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
Образувано е въз основа на протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен, против чл.47 от Наредба №17 за
определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Плевен, приета с решение №336/07.11.2012 на общински съвет Плевен, последно
изменена с Решение №221/30.06.2016 год.
В Административен съд - Плевен е било образувано и административно дело № 246 по описа на съда за 2017 год., по
протест на прокурор в Окръжна прокуратура Плевен срещу
чл. 15, ал.5, т.2 от същата оспорвана в настоящото производство Наредба № 17 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги   на територията на
Община Плевен, приета с решение № 336/07.11.2012 г. от
Общински съвет Плевен, последно изменена с решение №
221/30.06.2016 г. С Определение №345/12.04.2017 год. съставът по адм.дело №246/2017 год. е прекратил производството по административно дело № 246/2017 год. по описа
на Административен съд – Плевен и е присъединил протеста на прокурор в Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.
15, ал.5, т.2 от Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията
на Община Плевен, приета с решение № 336/07.11.2012 г.
от Общински съвет Плевен, последно изменена с решение
№ 221/30.06.2016 г. към административно дело № 215 по
описа на Административен съд – Плевен за 2017 година,
за общо разглеждане и постановяване на общо решение,
предвид идентичност предмета на делото и страните.
Следователно, предмет на оспорване по настоящото
дело са чл. 15, ал.5, т.2 и чл.47 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Плевен , приета с
решение №336/07.11.2012 на общински съвет Плевен, последно изменена с Решение №221/30.06.2016 год.
В протеста се сочи, че протестираната норма на
чл.47 противоречи на чл.75, ал.2, чл.76, ал.3 от АПК, чл.8
и чл.15 от ЗНА и чл.123, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗМДТ. Сочи
се още, че другата протестирана норма на Наредбатачл.15, ал.5, т.2 противоречи на чл.75, ал.2, чл.76, ал.3 от
АПК, чл.8 и чл.15 от ЗНА и чл.71, т.1 от ЗМДТ. Протестиращият прокурор прави извод от разпоредбите на ЗМДТ,
че законовите норми регулират съответните обществени
отношения винаги по начина, избран от законодателя и
това трае до последваща промяна или отмяна на същите, вкл. досежно административните нарушения, поради
което регламентацията на чл.123 и чл.127 от ЗМДТ се
прилага такава, каквато е без изключения в посочените
хипотези. Счита, че законовото изброяване представлява рамка, с която ОС следва да се съобразява, както и че
санкционирането на едно нарушение не спада в обхвата
на определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги, доколкото се взема становище за отговорността на съответния субект чрез издаване на юрисдикционен, а не на административен акт. Счита, че е недопустимо чрез Наредба на ОС да се ограничават правата
на гражданите, като им се налагат допълнителни тежести
и се поставят в зависимост от изпълнение на финансови
задължения, които им са вменени със закон. В заключение
моли съда да отмени протестираните норми на Наредбата.
В съдебно заседание протестиращият прокурор Иван
Шарков не се явява и не се представлява и не изразява
становище по съществото на спора.
Ответникът - Общински съвет Плевен се представлява
в съдебно заседание от адв.В.И. *** с пълномощно на
л. 274 от делото. Счита протеста за неоснователен, като
твърди, че оспорените текстове на чл.15 ал.5 т.2 и чл.47
от Наредба 17 са законосъобразни и съответно не противоречат на сочените в протеста текстове на нормативни
актове от по-висока степен. Счита, че Наредба 17 е приета
от компетентен орган, в съответствие с правомощията, дадени му по чл.21 ал.2 от ЗМСМА, не са налице нарушения
на процесуалните норми на чл.75 и чл.76 от АПК така,
както е посочено в протеста. Счита, че не е налице противоречие и с разпоредбата на чл.123 и чл.127 от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ). Ако се направи внимателен прочит на разпоредбата на чл.15 ал.5 т.2 от Наредба
17, там е предвидено задължение за собственици, които
няма да ползват имотите си през календарната година и
които не са декларирани като основни такива, до 01 октомври на съответната година да декларират това обстоятелство
в съответния отдел за приходи от местни данъци и такси,
което да доведе до частично освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа. В чл.47 на същата наредба е предвидено,
че ако при извършване на проверка се установи, че имота се
ползва, т.е. когато се установи неспазване на декларираните
обстоятелства, се налага глоба в трикратен размер на годишния размер на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване,
но не по-малко от 1000 лв. Глобите, предвидени в чл.123 и
чл.127 от ЗМДТ касаят невярно деклариране на обстоятелства, докато санкцията, предвидена в чл.47 от Наредба 17 не
касае налагане на санкция за невярно декларирани обстоятелства, а че е налице промяна на декларираните обстоятелства, т.е. че до 01 октомври лицето декларира, че няма да
ползва имота, но в течение на следващата календарна година, когато е налице задължение да плати таксата, промени
това свое решение и не уведоми органа и това бъде установено при проверка, тогава се налага санкцията, предвидена
в чл.47 от Наредба 17. Твърди, че става въпрос за две различни хипотези – едната по чл.123 и чл.127 от ЗМДТ, касаеща деклариране на неверни данни, а хипотезата в чл.47 от
Наредба 17 касае промяна на обстоятелствата, които вече са
декларирани. Тоест по чл.47 от Наредба 17 се декларира не
нарушение, извършено към момента на деклариране на това

РЕШЕНИЕ
обстоятелство, т.к. са били верни обстоятелствата към този
момент, а променени обстоятелства, които са установени от
контролните органи. Счита, че не е налице и противоречие с
разпоредбите на чл.9 и чл.15 от Закона за нормативните актове (ЗНА), т.к. нормата на чл.15 от ЗНА урежда правилата
на правоприлагането, а не създаването на нормативни актове. Моли съда да отхвърли протеста и да присъди на ответника направените по делото разноски.
Представителят на Окръжна прокуратура – Плевен дава
заключение, че с оглед събраните по делото доказателства
следва да бъде уважен протестът като основателен, поради противоречие на протестираните разпоредби с чл.75,
ал.2, чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 и чл.15 от ЗНА и чл.123,
ал.3, чл.127, ал.1 и чл.71, т.1 от ЗМДТ. Претендира направените по делото разноски, прави възражение за прекомерност
на претендираните от ответника разноски за адвокатско възнаграждение.
Административен съд, гр. Плевен, първоинстанционен
тричленен състав, като се запозна със становищата на страните и въз основа на приобщените по делото доказателства и
закона, намира за установено следното от фактическа страна:
С предложение изх.№100-01-145/10.10.2012 год., постъпило в ОбС с вх.№0572/10.10.2012 год. на л.142 и сл. от делото, Кметът на Община Плевен е предложил на Общински
съвет-Плевен да бъде приета нова Наредба за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Плевен . Изложени са мотиви, че
промените в нормативната уредба относно местните такси и цени на услуги изискват синхронизиране на местната Наредба с действащото законодателство, при отчитане и
на променените икономически условия. На л.166 от делото
са приложени становища от ПК „Финанси и бюджет” и ПК
„Законосъобразност и установяване конфликт на интереси” относно предложението за приемане на нова Наредба.
Предложението е прието, както следва : в ПК „Финанси и
бюджет” са гласували „за”-6, „против”-0, „въздържали се”2; в ПК „Законосъобразност и установяване конфликт на
интереси” са гласували „за”-4, „против”-0, „въздържали се”0. Предложението за приемане на Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен е разгледана на заседание на
ОбС-Плевен и е приета с решение №336/07.11.2012 , като
за същата са гласували присъствалите на заседанието 35 общински съветници (л.205) от общо 41 общински съветници
(л.208), от които „за” -28, „против”-1 и „въздържали се”-6.
Гласуването е било поименно и е отразено в Протокол на
л.205 от делото. Впоследствие, с Решение №221/30.06.2016
год. Приетата Наредба е изменена, но измененията не засягат протестираните норми на Наредбата.
Текстовете на протестираните разпоредби от Наредбата
гласят, както следва:
-         чл.15, ал.5, т.2: „Не се събира такса за сметосъбиране
и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа за имотите, които няма да се ползват през цялата
година и които не са декларирани като основни жилища по
смисъла на Закона за местните данъци и такси. Обстоятелството, че имотът няма да се ползва се декларира с декларация по образец в отдел „Приходи от местни данъци и такси”
от всички собственици и/или ползватели с учредено право
на ползване в срок от 1 октомври до края на всяка предходна
година”;
-         чл.47: „В случаите, когато при проверка от общинската администрация се установи неспазване на декларираните
в декларацията по чл.15, ал.5, т.2 и т.3 условия, нарушителите дължат глоба в размер трикратния размер на годишната
такса за сметосъбиране, сметоизвозване и такса за обезвреждане на отпадъци в депо, но не по-малко от 1000,00 лева”
При така установеното от фактическа страна, съдът прави
следните правни изводи:
Оспорването е съобщено по реда на чл. 181, ал.1 и ал.2
от АПК във вр. с чл. 188 от АПК, чрез публикуване на
обявлението в бр.30/11.04.2017 год. и бр.34/28.04.2017 г. на
„Държавен вестник“ и в сайта на Върховен административен съд, както и чрез поставяне на обявление в сградата на
Административен съд-Плевен. По делото не са встъпили заинтересовани страни по смисъла на чл. 189, ал.2 от АПК.
Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Плевен е
подзаконов нормативен акт, приемането на който е от компетентността на Общинския съвет като орган на местната
власт и местното самоуправление. Предмет на оспорване в
настоящето производство са разпоредбите на чл.15, ал.5, т.2
и чл.47 от Наредбата. Като самостоятелни разпоредби от такъв акт тяхното оспорване пред съд е регламентирано в дял
трети, глава Х, Раздел ІІІ, чл. 185-196 от АПК. Наредбата
съдържа вторични правни норми, които създават общи задължителни правила за регулиране на обществени отношения в границите на съответната община. Съгласно чл. 186,
ал.1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт
имат гражданите, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения.
А съгласно ал.2 на същата разпоредба, прокурорът може да
подаде протест срещу акта. Т.е. законодателят е предоставил
правомощията по оспорване на административен акт чрез
подаване на протест на прокурора, без разграничение за йерархическата му поставеност в системата на прокуратурата,
с оглед общата компетентност на прокуратурата по чл. 127,
т.5 от Конституцията на РБ и чл. 16, ал.1, т.1 от АПК. В
този смисъл е и Тълкувателно решение № 4/16.07.2009 г. на
ВАС по т.д.№ 2/2009 г. Ето защо прокурорът при ОП-Плевен
притежава процесуална легитимация за оспорване на норма
от Наредбата за определяне и администриране на местните

такси и цени на услуги на територията на община Плевен.
Съобразно чл. 187, ал.1 от АПК, подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във
времето. От изложеното следва извода, че производството е
резултат от валидно и допустимо сезиране на съда.
Разгледан по същество, протестът е основателен.
Според чл. 168, ал.1 от АПК, приложим в настоящото
производство по силата на препращащата разпоредба на чл.
196 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на
основанията, посочени от протестиращия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери
законосъобразността на протестираните разпоредби на Наредбата на всички основания по чл. 146 от АПК. Доколкото
оспорените разпоредби са приети през 2012 г. и конкретно
те не са изменяни с последващите изменения на Наредбата,
следва да се съобрази съответствието им със закона към момента на приемането им, а именно към 7.11.2012 г.
Общинският съвет като орган на местно самоуправление
на територията на Община Плевен решава самостоятелно
въпросите от местно значение, които законът е предоставил
в неговата компетентност. По чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал.2 от
ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия,
той е овластен да издава административни актове, сред които и нормативни административни актове под формата на
наредби.
От протокола за проведеното заседание, на което е приета
Наредбата, се установява наличие на изискващия се заседателен кворум съгласно чл.27, ал.2 ЗМСМА – присъстват
повече от половината общински съветници (35 от общо 41),
като приемането на наредбата е станало с гласовете на повече от половината от присъстващите съветници съгласно
чл.27, ал.3 от ЗМСМА (28 от 35).
Съобразно разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗНА в приложимата към датата на приемане на Наредбата (7.11.2012
год.) редакция ( ДВ, бр. 46 от 2007 г.), преди внасянето
на проект на нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта го публикува
на интернет страницата на съответната институция заедно
с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Видно е от самото направено
от кмета на общината предложение за приемане на Наредба,
на л.143 от делото като забележка е посочено, че в законоустановения 14 дневен срок от публикуване на предложението на Интернет страницата на Община Плевен, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят
своите предложения и становища по проекта на Наредба,
като е посочен конкретен електронен адрес, на който да
стане това или в ЦОГ, като също е посочен адрес и телефон. Предложението е от 10.10.2012 год., а самата Наредба
е приета на 7.11.2012 год., поради което с отбелязването в
графа „забележка” съдът приема, че е спазено изискването
на чл.26, ал.2 от ЗНА- Наредбата е била подложена на обществено обсъждане в определения от закона срок, в съответствие със законовите изисквания. Проектът за Наредба е
бил обсъден в постоянните комисии на ОбС по „Финанси
и бюджет” и „Законосъобразност и установяване конфликт
на интереси”, като и двете комисии са дали положително
становище по приемането проекта за нова Наредба, след
като са обсъдили проекта в съответствие с чл.62 и чл.63 от
Правилника за организацията и дейността на ОС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В унисон с изискването на чл.28 от ЗНА в редакцията
с ДВ, бр. 46 от 2007, проектът на нормативен акт заедно с
мотивите, съответно доклада към него, е внесен за обсъждане и приемане от Общинския съвет –Плевен, като мотивите
съдържат реквизитите, изискващи се от ал.2 на същия текст.
От протокол №19/07.11.2012 год. –първа страница на л.167,
в която е обективирано изказване на Председателя на ОС
се установява, че материалите по дневния ред са предоставени на общинските съветници в регламентирания в чл.64
от ПОДОСНКВОА седемдневен срок преди заседанието. В
съответствие с чл.65 от ПОДОСНКВОА и видно от протокол
№19/07.11.2012 год., общинските съветници са изслушали
доклада на вносителя и след като е протекло обсъждане
на текстовете на Наредбата, като са изказвани становища,
правени са предложения и възражения, е взето решение
№336/07.11.2012 год. за приемане на новата Наредба №17 за
определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Плевен, съставляваща
Приложение №1 към решението.
По делото не са представени обаче доказателства за обнародване на приетата Наредба от 2012 год. по някой от
предвидените от закона начини, нито се твърди такова да
е извършено. Напротив , представени са на л.231-232 доказателства за обнародване единствено измененията на Наредбата, приети през 2016 год. (които изменение не касаят
оспорените текстове), но не и за обнародване на приетата
през 2012 год. изцяло нова Наредба. Според чл. 5, ал.5 от
Конституцията на РБ всички нормативни актове се публикуват . Те влизат в сила три дни след обнародването им,
освен когато в тях е определен друг срок. Това правило е
конкретизирано в чл. 78, ал.3 АПК и чл.37, ал.3 от ЗНА
- нормативните актове на общинските съвети се обнародват
в печата или се разгласяват по друг начин на територията на
общината. В същия смисъл е и разпоредбата на чл.22, ал.2
от ЗМСМА -актовете на общинския съвет се разгласяват на
населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата
за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника
по чл. 21, ал. 3. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се
разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се
обнародват в „Държавен вестник“, когато това е предвидено

със закон. Публикуването или обнародването, който израз е
употребен в чл. 37, ал.3 от ЗНА се употребяват в смисъл
„давам гласност чрез печата, обявявам, довеждам нещо до
всеобщо знание”. Следователно изразената в чл. 5, ал.5 от
Конституцията и в чл. 37, ал.3 от ЗНА, отнасяща се до
нормативните актове на общинските съвети воля на законодателя е да се довеждат до знанието на гражданите на територията на общината приетите от общинските съвети нормативни актове. Публикуването на акта е началният момент, от
който този акт произвежда действие. Съгласно чл. 5, ал.5.
изр. второ от Конституцията нормативните актове влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в
тях е определен друг срок. Затова Наредбата, като нормативен административен акт, като необнародвана в печата или
разгласена по друг начин на територията на общината няма
правно действие. Тя е недовършен нормативен акт. Формата
на нормативния административен акт е външно изразяване
на съдържащото се в него волеизявление. Чрез обнародването на нормативния административния акт не се изразяват
съдържащите се в него волеизявления, а те се довеждат до
знанието на правните субекти. Обнародването е елемент от
предписаната от конституцията и от закона за нормативните актове - чл. 37, ал.3 процедура по издаването на
нормативни административни актове на общинските съвети
и неизпълнението му е съществено нарушение на процесуалните правила, защото е пречка актът да произведе правно
действие. Затова необнародването на нормативен административен акт на Общински съвет е порок по смисъла на чл.
146, т.3 от АПК - нарушени са съществено административно производствените правила по издаването му. Необнародваният нормативен административен акт не поражда целеното с неговото издаване правно действие. Но приложен
необнародваният нормативен акт създава нежелана от правния ред привидност, че той има правно действие и валидно
регулира обществените отношения. Затова в този случай
допуснатото нарушение на административно производствените правила за издаването му - липсата на обнародване е
особено съществено и такъв нормативен административен
акт е незаконосъобразен. На това основание двата оспорени
текста от Наредбата следва да бъдат отменени.
Оспорените текстове не са съобразени и с приложимия
материален закон.
Първата от протестираните разпоредби на Наредбата
гласи, както следва: чл.15, ал.5, т.2: „Не се събира такса за
сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на
битови отпадъци в депа за имотите, които няма да се ползват
през цялата година и които не са декларирани като основни
жилища по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
Обстоятелството, че имотът няма да се ползва се декларира
с декларация по образец в отдел „Приходи от местни данъци
и такси” от всички собственици и/или ползватели с учредено право на ползване в срок от 1 октомври до края на всяка
предходна година”. Тази протестирана разпоредба от местната Наредба регламентира условия, при които задължените
лица могат да бъдат освободени от заплащане на такса за
сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови
отпадъци.
Условията за освобождаване от заплащане на процесната
ТБО са изрично регламентирани с чл. 71, т.1 ЗМДТ и допълнително с чл. 8, ал.6 от с.з., като в предметния обхват
на законовата разпоредба не попада условието от протестираната норма на местната наредба - „ и които не са декларирани като основни жилища”, имайки предвид имотите, за
които не се събират такси, като това условие за освобождаваните имоти е дадено като кумулативно наред с изискването имотите да не се използват през цялата година. Принципното положение, според законовата норма е, че таксата за
битови отпадъци се дължи, когато услугата се ползва. Според чл. 71, т.1 ЗМДТ, този вид местна такса не се събира,
когато услугата сметосъбиране и сметоизвозване не се предоставя от общината или имотът не се ползва през цялата
година и е подадена декларация по образец от собственика
или ползвателя до края на предходната година в общината
по местонахождението на имота. Следователно, законът не
прави разлика относно вида на жилищните имоти, с оглед на
тяхното ползване - основно или друго жилище. Достатъчно
е за съответния имот да бъде подадена декларация по образец, че няма да се ползва през цялата година, за да възникне
материалноправната предпоставка за освобождаване от ТБО
на лицето по чл. 64, във връзка с чл. 11 от ЗМДТ. Местната Наредба в чл.15, ал.5, т.2 обаче прави такава разлика
именно относно вида на жилищния имот-основно или друго
жилище.
Ето защо, регламентирайки допълнително условие за освобождаване от заплащане на ТБО-имотът, за който се ползва облекчението да не съставлява основно жилище, местната Наредба   в оспорената й част на чл. 15, ал.5, т.2, се явява
в противоречие на материалния закон и неговата цел. Както
основателно възразява прокурорът е недопустимо с нормативен акт за прилагане на закон да се въвеждат допълнителни изисквания, непредвидени в закона, в какъвто смисъл е
и чл. 12 ЗНА. Съгласно чл. 42 от Указа за прилагане на
ЗНА, в разпоредбата която овластява да се издаде нормативен акт по прилагане на закон, се посочва видът на акта,
органът, който трябва да го издаде и дали овластяването се
отнася до цялата материя, уредена от закона или до отделни
нейни части. Точно така е процедирано с чл. 9 ЗМДТ: „Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги“, както и чл.
8, ал.5 ЗМДТ : „Общинският съвет определя с наредбата
по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.“ Или, законовата
делегация обхваща от една страна, определянето на размера
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на местните такси, при спазване на принципите от чл. 8,
ал.1 ЗМДТ за разходооправданост и постигане на по-голяма справедливост и, от друга - за регламентиране на реда за
тяхното администриране и плащане, вкл. за освобождаване
от заплащането им при определени със закона условия.
Местните такси са вид публично общинско вземане. При
определяне на размера им се използва властнически метод
на правно регулиране, а плащането им е скрепено с държавна принуда. Особеното в правната уредба на местните такси
е, че законодателят изисква основанието за събиране на таксата да е посочено в закон, в случая ЗМДТ, а конкретният
им размер - в общинска тарифа, част от местната наредба
по чл. 9 ЗМДТ. В този смисъл е недопустимо определянето на материалноправни основания за дължимост, респ.
недължимост на местни такси, извън изрично регламентираните със закона /ЗМДТ/. Следователно, с дописаното условие имотите , „които не са декларирани като основни жилища по смисъла на Закона за местните данъци и такси”
се въвежда ограничение на правата на гражданите, които
притежават повече от едно жилище и/или реално не ползват основното си жилище по смисъла на §1, т.2 ДР ЗМДТ.
Ето защо протестът на прокурора следва да бъде уважен.
В случая следва да бъде отменена оспорената разпоредба
в цялост поради констатираната от съда незаконосъобразност, свързана с нарушаване на административнопроизводствените правила при издаване на Наредбата, коментирани по-горе в изложението.
Другата от протестираните разпоредби на Наредбата гласи, както следва: чл.47: „В случаите, когато при
проверка от общинската администрация се установи
неспазване на декларираните в декларацията по чл.15,
ал.5, т.2 и т.3 условия, нарушителите дължат глоба в
размер трикратния размер на годишната такса за сметосъбиране, сметоизвозване и такса за обезвреждане на отпадъци в депо, но не по-малко от 1000,00 лев”.
Така формулираната разпоредба е незаконосъобразна.
Законът за местните данъци и такси в Глава четвъртаАдминистративнонаказателни разпоредби, е регламентирал случаите, в които може да се носи административнонаказателна отговорност. В тази глава изчерпателно
са посочени нарушенията , за които се носи отговорност,
като до разпоредбата на чл.126 са формулирани конкретни състави на нарушения, а с разпоредбата на чл.127 е
предвидена отговорност за всички останали случаи на
нарушения, необхванати от предходните конкретни разпоредби, а именно-при неспазване на разпоредби по този
закон извън случаите по чл. 123, 124 и 125 на виновните
лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена
санкция в размер от 100 до 500 лв. Видно е, че липсва
административнонаказателна разпоредба за отговорност
при неспазване разпоредбата на чл.71 от МДТ, а и няма
как да бъде предвидена такава, предвид, че чл.71 не представлява правило за поведение, нито вменява задължения, а
създава една възможност, едно „облекчение” за задължените
лица, от която те, при желание, могат да се възползват, за да
се освободят от частично заплащане на такса битови отпадъци. Затова и не може да има санкция за неизпълнение, тъй
като няма вменено задължение. „Санкцията” при евентуално установяване на неправомерно подаване на декларация
е установяване на дължимостта на съответната таса поради
липса на предпоставките на закона за освобождаване от същата, ведно с лихви, с акт на компетентен затова орган, но не
и ангажиране на административнонаказателна отговорност.
Затова е недопустимо и създаването за пръв път с разпоредба на подзаконов нормативен акт на основания за ангажиране на отговорност за неизпълнение на задължения, каквито
със закон не са създадени, не са регламентирани изрично.
С оглед на изложеното, протестираните разпоредби са
приети в нарушение на административно производствените
правила и материалния закон и следва да бъдат отменени.
С оглед изхода на делото и искането на протестиращия
за присъждане на разноски в размер на 40 лева за внесена
държавна такса за обнародване на съобщението за делото в
ДВ и на основание чл.143, ал.1 вр. чл.196 от АПК Община
Плевен следва да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен разноски за обнародване на оспорването в ДВ в размер
на 40 лева (по 20 лева за обнародване по ад 215/2017 год. и
присъединеното ад 246/2017 год.).
Воден от изложените мотиви и на основание чл.172, ал. 2,
предл. второ АПК, Административен съд – Плевен, първоинстанционен тричленен състав
РЕШИ:
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.15, ал.5, т.2 и чл.47 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Плевен , приети с решение №336/07.11.2012 на общински
съвет Плевен, последно изменение на наредбата   с Решение
№221/30.06.2016 год.
ОСЪЖДА Община Плевен да плати в полза на Окръжна
прокуратура Плевен сумата от 40 (четиридесет) лева разноски по делото.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба
пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
След влизане в сила на съдебното решение същото да се
изпрати на Общински съвет-Плевен за обнародване, като
се представят доказателства пред Административен съд –
Плевен за изпълнение на това задължение.
Преписи от решението да се изпратят на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /п/                      
ЧЛЕНОВЕ:        1.  /п/                                  2. /п/  
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140 години Руско-турска война 1877–1878 г. и Плевенска епопея 1877 г.
Първи и Втори щурм на Плевен /19-20 юли и 30 юли 1877 г./
Преди 140 години, по време
на Руско-турската 1877-1878 г.
война Плевен се превръща в арена на петмесечни кръвопролитни боеве. Събитията по време
на Плевенската епопея 1877 г.
приковават вниманието на световната общественост, а Плевен
става известен като непревземаема крепост.
След преминаването на р. Дунав при Свищов руската армия
се разделя на три отряда - Преден, Западен и Източен. Западният отряд, под командването на
ген. Николай Криденер, се насочва към Плевен. В града живеят 17 000 души, от които 10 000
българи, останалите - турци,
евреи, татари и други. Плевен е
град без укрепления, в него няма
турска армия.
На 7 юли 1877 г. в Плевен изненадващо влиза руски разузнавателен отряд от 30-ти Донски
казашки полк, воден от капитан
Афанасиев и обезоръжава малкото турски войници. Същият
ден казаците напускат Плевен
и продължават към Българене.
Два дни по-късно в Плевен влиза
турска военна част под командването на Атуф паша, изпратена
от Никопол.
На 16 юли 1877 г. Западният
отряд на руската армия, под командването на ген. Криденер,
превзема силната турска крепост
Никопол. Следващата му задача
е овладяването на Плевен, защото се оказва на десния стратегически фланг на руската Дунавска
армия. За турското командване
превземането на града дава възможност за взаимодействие с
други части на турската армия и
охраната на проходите в Западна
и Средна Стара планина.
На 13 юли 1877 г. елитна турска армия командвана от Осман
паша напуска Видин и се насочва на изток.
На 18 юли, по заповед на ген.
Криденер, отряд от 9 000 души
под командването на ген. Шилдер-Шулднер се насочва към
Плевен.
След шестдневен поход, су-

тринта на 19 юли 1877 г., Осман
паша влиза в Плевен и разполага армията си от 15 000 души по
околните височини - на север, изток и юг. Той се възползва от релефа и географските дадености
на Плевен и започва незабавното
укрепване на града. При изграждането на укрепителните съоръжения са заставени да работят и
много българи.
Главните сили на турската
армия заемат позиции на Янък
баир с фронт на север, други
се разполагат на изток в посока
Гривица, а една по-малка част на
юг прикрива ловешкото шосе.
По обяд отрядът на ген. ШилдерШулднер се придвижва към Плевен, без да разполага с конкретни
сведения за разположението на
турската армия. Приближавайки Буковлък, около 14.30 ч. 1-ва
бригада на 5-а пехотна дивизия
внезапно е посрещната от силен
артилерийски обстрел от турска
страна. След минути бригадата
заема позиции и руската артилерия отвръща на огъня. До вечерта се води ожесточена престрелка. Първият сблъсък на руските
войски с турската армия показва,
че тя е многобройна и добре въоръжена. Ген. Шилднер-Шулднер допуска сериозна грешка
като не организира навременно
разузнаване за силите и разположението на противника - атакува
веднага на другия ден, без да дочака подкрепления.
Настъплението на 20 юли
трябва да се проведе като 1-ва
бригада на 5-а пехотна дивизия
се насочи към центъра и левия
фланг на основните турски позиции; 19-ти пехотен Костромски
полк - по шосето Плевен - Русчук
на десния фланг на турските позиции; Кавказката казашка бригада - в тила на противника от юг.
За 9-ти Донски казашки полк остава задачата да прикрива десния
фланг при Опанец. На разсъмване русите откриват артилерийски огън по турските позиции на
Янък баир, но ефектът е минимален и ген. Шилдер-Шулднер
веднага вдига пехотата в атака.
Атака на Радишевския редут

17-и пехотен Арахангелогородски и 18-и пехотен Вологодски
полкове настъпват смело напред
под силен оръдеен огън. Стига се
до ожесточен ръкопашен бой. Загубите са значителни. В този бой
загива и командирът на 17-и пехотен Арахангелогородски полк
полк. Ю. Е. Розенбом. Силите са
неравни и настъплението спира,
а някои части са принудени да отстъпят. Атаката не може да бъде
подновена и започва постепенно
оттегляне на войските на дясната колона. Под командването на
полк. И. М. Клайнхауз лявата
колона се насочва към Гривица.
19-и пехотен Костромски полк е
посрещнат от силен артилерийски огън. Руските воини смело
атакуват, подкрепяни от артилерията под командването на полк.
Седлецки и изтласкват силите
на противника от предните окопи. Турската армия отстъпва към
Плевен.
В този бой руските военни
части понасят сериозни загуби.
Загива командирът на 19-и пехотен Костромски полк полк.
И. М. Клайнхауз. Изчерпани са
всички резерви, липсват боеприпаси и връзка с дясната колона.
Кавказката казашка бригада е на
юг от мястото на боя и конницата не може да разгърне силите
си. Бригадата извозва ранените
и осигурява оттеглянето на 19-и
пехотен Костромски полк. Към
11 часа под натиска на турските
части започва отстъпление и на
лявата колона. Русите проявяват
смелост, себеотрицание и героизъм. В тези боеве са убити и
ранени 2 400 офицери и войници от руската армия. Загубите на
турската армия са 2 000 души.
Първият щурм за превземането
на Плевен завършва без успех.
Руското командване започва
подготовка за следващо сражение като увеличава числеността
на армията от 9 000 на 26 200
души (24 000 - пехота и 2 200 конница) и 140 оръдия. Турската армия под командването на
Осман паша разполага с 22 000
души и 58 оръдия при Плевен
и 8 000 при Ловеч. Най-добре
изградени са позициите на Гривишките редути № 1 и № 2, наречени след щурма „Баш табия” и
„Канлъ табия”.
Ген. Криденер решава да атакува от изток и югоизток. Главният удар трябва да бъде нанесен от изток, като колоната от
18 батальона се командва от ген.
Николай Веляминов. В подкрепа
на главния удар от югоизток настъпва втора колона от 12 батальона под командването на ген.
Алексей Шаховски. От север и
юг фланговете се охраняват от
двете кавалерийски колони - северна - с началник ген. П. Лашкарьов и южна, водена от ген.
М. Д. Скобелев. Задачата им е
да прекъснат съобщенията между Плевен и Ловеч. Останалите
шест резервни батальона под командването на ген. Криденер се
разполагат зад главните колони.

Вторият щурм е насрочен за 30 юли 1877 г. Атаката започва в един часа през
нощта. Гъстата мъгла позволява на руската армия да
приближи атакуваните позиции незабелязано. Към
шест часа сутринта лявата
колона заема позиция край
село Радишево. Няколко
батареи започват стрелба,
а към два часа след обяд в
боя се включва и пехотата.
В сражението вземат участие 126-ти пехотен Рилски полк и 125-ти пехотен
Курски полк. Турските
Полковник Розенбом
части са изтласкани на сеХудожник
Хр. Бояджиев, 1972 г.
вер от Сулуклийския дол
и принудени да отстъпят.
Няколко роти под командването ри пехотен Тамбовски полк. Опна ген. А. Горшков правят про- итите да овладеят редута са неусбив на турските позиции при р. пешни. Ген. Криденер изпраща
Тученишка. Успехът на руската в боя и останалите три полка
армия принуждава Осман паша - 17-ти пехотен Архангелогородда съсредоточи тук целия си ре- ски, 19-ти пехотен Вологодски и
зерв. Битката се води при непо- 20-ти пехотен Галицки полк със
носима жега, боеприпасите са на задача да обхванат редута от сепривършване, а ранените са по- вероизток и югоизток. Тъй като
вече от една четвърт. Не достигат резервите са на привършване и
сили, за да се задържат заетите предвид пристигналото съобщепозиции, подкрепление няма и ние от ген. Шаховски, че лявата
ген. Шаховски дава заповед за колона няма успех, ген. Криденер заповядва отстъпление.
отстъпление.
Броят на жертвите за руската
При село Гривица дясната колона пристига в 8 сутринта. След армия е много по-голям, отколкокато артилерийският обстрел не то при първия щурм - 7 000 убити
дава резултат, 121-ви пехотен и ранени, а Плевен си остава все
Пензенски полк започва настъп- така „непревземаема крепост”.
ление. Изтласква противника и Руското командване започва поднапредва към Гривишки редут готовка за трета атака...
Регионален Военноистори№1. След пензенци в боя влизат
чески музей - Плевен
123-ти пехотен Козловски и 122-

