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В навечерието на Деня на на-
родните будители плевенчани 
имаха удоволствието да се на-
сладят на ремонтираната водна 
каскада. Хубавото време позво-
ли на гражданите да се разходят, 
да я разгледат и да запечатат 
първите си впечатления. За ре-
монта, който стана в изпълне-
ние на проект „Осигуряване на 
устойчива градска среда на Пле-
вен”, бяха вложени 2 461 202 лв. 
Цялостно са почистени бето-
новите повърхности на дъната 
и стените на каскадата. Рекон-
струирано е помпеното поме-
щение. Основно са реновирани 
настилките по цялото протеже-
ние. Поставени са клинкерни и 

Водната каскада отново радва
гражданите и гостите на Плевен

гранитни плочи и нови каменни 
пейки без облегалки. Средата 
на водната каскада е обогатена 
с бетонови саксии. Подновено-
то парково осветление корес-
пондира с това на централния 
площад. Ефектното осветление 
на самата каскада е постигнато 
с монтирането на 250 подвод-
ни прожектора, а 235 различни 
видове дюзи създават водните 
ефекти.

Нови бетонни кошчета за 
смет ще сменят счупените 
метални съдове в центъра на 
Плевен, съобщи кметът Георг 
Спартански. Ще бъдат подме-
нени над 50 кошчета, които ще 
струват на бюджета 10 000 лв. 

Още 10 000  лв. са заделени от 
бюджета на Община Плевен 
за ремонт на настилката около 
малките фонтани, която вече е 
на дупки от скокове върху нея 
с колелета, ролери и скейтбор-
дове. По повод посегателства-
та върху обектите в центъра 
на града, ремонтирани по ев-
ропроекти, кметът съобщи, 
че са сформирани патрули от 
служители на Общинския ин-
спекторат. Те ще обикалят по 
график както през деня, така 
и през нощта докато бъдат по-
ставени камери за постоянно 
видеонаблюдение. 

Припомняме, че дейности-

те по проект „Осигуряване на 
устойчива градска среда на Пле-
вен“ обхващат рехабилитация и 
реконструкция на общо 30 обек-
та от обществените простран-
ства за отдих, в това число Град-
ска градина, площад „Стефан 
Стамболов“, детски и спортни 
площадки, пешеходни мостове и 
улици. Дейностите ще се реали-
зирт в рамките на две години и 
половина, а общият им бюджет 
е 13 844 761 лева. Това е 100% 
безвъзмездна финансова помощ 
за Община Плевен. От тях 2 076 
714 лв. е националното, а 11 768 
047 лв. е европейското финанси-
ране. 

С обща изложба „Плевенски 
художници - 70 години творче-
ски живот“ дружеството на пле-
венските художници отбеляза 
кръглата годишнина от създа-
ването си. В експозицията  бяха 
показани повече от 200 творби -  
живопис, графика, скулптура и 
приложни изкуства. По случай 
юбилея беше представен  нов 
луксозен каталог с произведе-
ния на творци от плевенското 
дружество, издаден със съдей-
ствието на Община Плевен.На 
официалната церемония беше 
връчена и годишната награда за 
изобразително изкуство на име-
то на Свети Пимен Зограф. Тази 

година неин носител е Краси-
мир Тодоров. Призът бе връчен 
от заместник-кмета на Община 
Плевен Милен Яков.  

Първото официално обедине-
ние колективът на художниците 
в Плевен сформира през 1947 г. 
от единомишленици– професио-
налисти и непрофесионалисти, 
с цел организиране на общи из-
ложби и подпомагане на работа-
та, както и уреждане на изложбе-
ни помещения. До 1944 г. в града 
ни живеят и работят представи-
тели на първото и второто по-
коление академично школувани 
художници като Ангел Спасов, 
Христо Бояджиев, Никола Зла-

тев, Сидония Атанасова, Дило 
Дилов, Христо Кръстев. Наред с 
тези доказали се автори, в група-
та сред активните учредители са 
и имена на художници-самодей-
ци, които почти не са оставили 
следа в изкуството.

Организираната през април 
1947 г. изложба поставя начало-
то на традицията на ежегодните 
художествени изложби, които, 
заедно с други големи събития 
в национален мащаб, бележат 
културния облик на Плевен. 
През 1961 г. плевенски худож-
ници се представят в Младежка 
изложба в столицата. Забележи-
телният старт на тази, обща за 

страната изложба в която участ-
ват и плевенани, дава импулс и 
показва, че не бива да има деле-
ние между център и периферия. 
От този момент нататък в града 
е налице широка обществена 
подкрепа за художническото 
обединение. Животът на тво-
рците ни се канализира, а така 
се появяват и първите ателиета. 
В тях те се концентрират върху 
специфични проблеми на живо-
писта, скулптурата, графиката, 
което повишава качеството на 
продукцията им. С установява-
нето на съвременни критерии, 
уповаващи се на световните 
тенденции, плевенската група 

се налага като една от най-инте-
ресните в страната, обединявай-
ки ярки и талантливи личности, 
сред които е и Светлин Русев.

През 70-те години в града 
вече работят художници от три 
поколения - графици, живопи-
сци, скулптори. Най-активни 
сред тях са Дионисий Дончев, 
Николай Дабов, Илия Милков, 
Емил Георгиев, Илия Георгиев, 
Юрий Буков, Пламен Янкулов-
ски, Тома Трифоновски, Йордан 
Кацамунски, Хинко Хинков, 
Кънчо Кънчев, Убавка Тончев, 
Кирил Мескин, Димитър Цон-
ков и Константин Симеонов. 

Продължава на стр. 2

Групата на плевенските художници навърши 70 години
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Официална делегация от Об-
щина Плевен, водена от кмета 
Георг Спартански, посети по-
братимения македонски град 
Битоля по повод Деня на Осво-
бождението на града - 4 ноем-
ври.

По време на визитата деле-
гацията е осъществила среща с 
новоизбрания на първи тур на 
местните избори кмет на Би-
толя Наташа Петровска. При 
проведените разговори и двете 
страни са заявили готовност за 
активизиране на партньорските 
отношения, датиращи от 1999 
год. Участието на плевенската 
трупа в Театралния фестивал, 
както и на малки художници от 
школа „Колорит” в ежегодния 
Международен конкурс за дет-
ска рисунка „Малък Битолски 
Монмартър” е традиционно, по-
сочи Георг Спартански, но кул-

Кметът на Община Плевен 
Георг Спартански и неговият 
екип се срещнаха с представите-
ли на немската фирма „Леони”, 
отговарящи за дейността й в 
Източна Европа. В разговорите 
участваха  и областният упра-
вител Мирослав Петров, зам.-
областният управител д-р Кра-
симир Трифонов, председателят 
на Общинския съвет Мартин 
Митев, директорът на „Бюро по 
труда” Валентина Георгиева и 
Теодора Петрова, кариерен кон-
султант от Регионалната аген-
цията по заетостта в Ловеч.

Фирма „Леони” има дълга 
история в производството на  ка-
бели и системи за автомобилната 

индустрия. Тя е на първа в секто-
ра за Европа и на четвърто вясто 
в света. Притежава над 93 пред-
приятия в 33 страни на различни 
континенти със 79 000 работни-
ци. Оборотът й за 2016 година 
възлиза на 4.4 милиарда евро.

Представителите на компа-
нията споделиха в Плевевн, че 
очакват сериозен ръст на поръч-
ките през следващата 2018 го-
дина предвид спечелена крупна 
поръчка за „Мерцедес”, затова 
търсят място за разкриване на 
нова фабрика. Интерес за „Ле-
они” представлява ситуацията с  
пазара на труда в региона, какво 
е отношението на местните хора 
към евентуалното разкриване на 

производствена база, има ли до-
бри комуникационни връзки и 
други. Кметът подчерта по вре-
ме на срещата, че евентуалната 
инвестиция ще е от интерес не 
само за Плевен и региона, но и 
за цялата страна, защото концерн 
от тази величина не всеки ден и 
всяка година прави подобни ин-
вестиции. „От наша страна ще 
направим всичко възможно на-
меренията ви да се осъществят 
възможно най-бързо и най-без-
проблемно”, е категоричен Георг 
Спартански. Той представи дан-
ни за безработицата в Плевенска 
община и възможността за обу-
чение на бъдещи кадри. Изтъкна 
и единомислието между местна 

и държавна власт в подкрепа на 
евентуалната инвестиция, под-
черта и предимствата на Плевен 
като населено място, в което да 
се изгради производствената 
база на тази фирма.

Зала „Катя Попова”, в коя-
то представителите на фирма-
та направиха презентация на 
дейността си, се изпълни с же-
лаещи да научат повече за въз-
можността за работа. Намере-
нията за  инвестиция в България 
предполагат строителство на 
производствена база на  площ 
от близо 20 000 кв. м и ангажи-
ране на  1 500-2 000 работници. 
Социалната политика на фирма-
та е да се предоставя достойно 

заплащане, съответстващо на 
пазарите на труда в съответна-
та държава, като към основната 
заплата има бонуси за качество 
и ефективност. От немския кон-
церн обещават и възможност за 
професионално кариерно из-
растване, а също и възможност 
за преместване на работа в база 
на фирмата в друга държава.

Представителите на фирма-
та заявиха, че са впечатлени от 
чутото и видяното при престоя 
си в Плевен, от интереса и вни-
манието към тях, а що се отнася 
именно градът ни да бъде из-
бран за база на производството 
им - то шансовете за това са до-
бри.

От „Леони” научиха за предимствата
на града ни като място за инвестиции

Тази година в Плевен 
се очаква да отвори врати 
Коледен базар с празнич-
но украсени къщички. Това 
съобщи кметът на Общи-
ната Георг Спартански. Той 
припомни, че в бюджета на 
Общината за настоящата 
2017 г са  били предвидени 
целеви средства за закупу-
ване на дървени къщички, 
в които да се помещава ба-
зара. „Оказа се, че цените 
от миналата година не са 
актуални, а няма смисъл да 
правим половинчати работи 
и да поръчаме само няколко 
къщички. При това положе-
ние предложих на Лъчезар 
Табаков от „Партнерс експо” 
ООД да организира такъв 
базар в къщичките, с които 
разполага дружеството, но 
при условия, които посочи 
Община Плевен. Те трябва 
да са украсени по подходящ 
начин и в тях да се предлага 
това, което е характерно за 
коледните базари - колед-
ни сладкиши, греяно вино, 
гирлянди, коледни играчки, 
ще звучи коледна музика. За 
да се гарантира това, пред-
метът на дейност ще бъде 
фиксиран в самия договор”, 
каза кметът. И разпореди на 
Главния архитект да изгот-
ви схема за разполагане на 
базара в района на Военния 
клуб и тя да бъде съобразена 
с тържествата по повод 10 
декември.

Плевен и Битоля ще си сътрудничат
в областта на европейските проекти

мост за сближаването на нашите 
градове и страни.

От своя страна Наташа 

Петровска е изразила мнение, че 
Община Плевен може да бъде из-
ключително полезна на местната 
администрация  в Битоля с мето-
дическа помощ предвид дълго-
годишния си опит при разработ-
ването на проекти с европейско 
финансиране. Бъдещи съвместни 
проекти по линия на трансна-
ционални програми с европейско 
финансиране също биха били от 
значение за двата града и за ук-
репване на връзките между тях, 
убедена е Петровска.

Плевенската делегация 
участва и в тържествени ритуа-
ли и събития, посветени на го-
дишнината от Освобождението 
на Битоля.

„Посещението е сериозна 
крачка за възстановяването на 
отношенията с поредния град-
партньор в изпълнение на наме-
ренията ми лично да посетя и се 
запозная с ръководствата и съ-
временното развитие на нашите 
побратими от различни страни, 
за да потърсим заедно допирни 
точки за изпълването им с реал-
но съдържание”, допълни Георг 
Спартански.  

Групата на плевенските художници... Продължение от стр. 1
Групата търси нестандартни форми за изява. През 

1969 г. се организира експозиция във вагон, а през 70-те 
години групата вече има и отделно помещение за излож-
би, намиращо се в Градската градина.

Ново поколение творци се появяват през 80-те години. 
Сред тях най-трайни следи оставят Иван Велчев, Валентин 
Асенов, Стилян Атанасов, Красимир Люцканов и други.

През 2012 г. след дълго време на използване за други 
цели, изложбената зала в Градската градина отново се 
връща на плевенските художници. Днес тя е обособена 
като Арт център и заедно с прилежащата към нея Къща 
на художниците, в която бивши ателиета на млади тво-
рци са преобразувани в камерни зали, е едно от най-ак-
тивните места за прояви и ежемесечно в нея се предста-
вят изложби на местни и гостуващи автори.

„Поколения плевенски творци създадоха уникална 
художествена школа в търсене на красотата, хармония-
та, чувството, неповторимостта на света около нас, ос-
тавяйки чрез тях своите мъдри послания. Със сигурност 
те са живителната глътка оптимизъм, която ни дава си-
лата и увереността да вървим напред и да градим един 
по-добър свят. Убеден съм, че дълголентата традиция на 
Дружеството на плевенските художници ще пребъде във 
времето, ще следва нови творчески върхове и ще остане 
една от най-ярките емблеми на Плевен”, пише в привет-
ствието си кметът на Общината Георг Спартански по по-
вод на кръглата годишнина.  

Коледен 
базар

отваря
врати

турните ни връзки трябва да се 
надграждат и разширяват, защо-
то именно те са най-сигурният 
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Р Е Ш Е Н И Е № 721/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на решения от №259/13.07.2016 г. 

до №361/29.09.2016 г., мандат 2015-2019 г.
На основание чл. 24, т. 5 и чл. 76 от Правилника за органи-

зацията и дейността на Общински съвет - Плевен неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандат 2015-2019 година 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 Общин-
ски съвет - Плевен от №259/13.07.2016 г. до №361/29.09.2016 г.

2. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част от насто-
ящото 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 взаимодейст-
вието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 
година и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, по предложение от Посто-
янна комисия по „Законност, предотвратяване и установяване 
конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията”, 
с вх.№ ОбС-0988/16.10.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, 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 № 722/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие Община Плевен да предостави 

дарение на Община Кресна за преодоляване на последиците от 
пожара

На основание чл.21, ал 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните фи-
нанси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да предостави сумата в раз-
мер на 3000 /три хиляди/ лева за преодоляване на последиците 
от пожара на територията на Община Кресна, като средствата са 
за сметка на разходите по местни дейности в частта „Резерв” на 
Сборния бюджет на Община Плевен за 2017 година.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши промени-
те по бюджета на Общината за 2017 година с размера на пре-
доставената помощ и да преведе средствата по т.1 по сметка на 
Община Кресна.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация и чл.124, 
ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, по предложение 
от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен 
и Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1010/09.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, 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 № 723/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сформиране на Работна група за изготвяне про-

ект за нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и от-
личията на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Оттегля предложение за приемане на нова Наредба №11 за 
символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен, 
внесено от Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и 
международна дейност”, с вх.№ ОбС-0880/12.06.2017 г.

Сформира Работна група, която да изготви проект за нова На-
редба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Общи-
на Плевен, в следния състав:

Петя Крумова Василева - Председател - Общински съветник
Цветко Петров Цветков - Общински съветник 
Катя Атанасова Христова - Общински съветник
Стефан Димитров Петков - Общински съветник
Стефка Григорова - началник отдел „Култура” при Община 

Плевен
Светлана Костадинова - началник отдел „Протокол и връзки с 

обществеността” при Община Плевен
Доротея Костадинова - гл. юрисконсулт при Община Плевен
Правдолюба Маринова - Председател на УС на Национално 

сдружение на сватбените услуги и агенти, гр. Плевен
3. Задължава Работната група в срок до 4 месеца, считано от 

датата на приемане на решението, да внесе в Общински съвет 
- Плевен проект за нова Наредба №11 за почетните знаци и от-
личията на Община Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, по предложение от По-
стоянна комисия по Култура, вероизповедания и международна 
дейност”, с вх.№ ОбС-0880/26.10.2017г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 
31, 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 № 724/26.10.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните 
клубове на територията на Община Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при 
спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните 
актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуал-
ния кодекс 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
33 за финансово подпомагане на спортните клубове на терито-
рията на Община Плевен, както следва:

§1. В глава втора „Условия за финансово подпомагане”, чл.6, 
т.5 се променя и придобива следната редакция:

„ чл.6, т.5. да водят активен тренировъчен процес който се до-

казва с график на занятията и тренировките на всеки отбор от раз-
лични възрастови групи с час и място за провеждане. Да участват в 
състезания, включени от съответната лицензирана спортна федера-
ция в държавния и международния спортен календар.”

§2. В глава втора „Условия за финансово подпомагане” ,чл.6, 
т.9 се променя и придобива следната редакция:

„чл.6, т.9. да имат треньори с професионална правоспособ-
ност и квалификация, вписани в регистъра на спортно-педаго-
гическите кадри към ММС”.

§3. В приложение №1, таблица 1, точките в категориите мъже, 
жени, юноши, девойки и младежи, деца се променят и придоби-
ват следната редакция:

 Мъже, Жени Юноши, Девойки
  и Младежи, Деца
1. Олимпийски игри 200 70
2. Световни първенства 100 50
3. Европейски първенства 50 30
4. Балкански или  
международни първенства 30 20
§4. В Таблица 2, текста под таблицата се променя и придобива 

следната редакция”
„Плевенски спортен клуб има право да отчeтe не повече от 

2 национални турнира с не по-малко от 8 участващи клуба и 1 
държавно първенство.

Максималният брой резултати в една възрастова група, общо 
за двата пола, не може да надвишава 24. Отчитането на резул-
татите за един състезател може да бъде само в един вид спорт.

Плевенски спортни клубове, които развиват повече от един 
вид спорт, подават отделни формуляри за всеки един от тях.

Отборно класиране в индивидуалните спортове се признава 
само за спортове, в чиито международни федерации има офици-
ално признато такова. Постиженията се оценяват по Таблица 3 
само в посочените възрастови групи.

Един състезател има право да бъде посочен само в един спор-
тен клуб.

За международен турнир се приема, турнир, в който участие 
вземат отбори от поне 4 държави.

§5. В Таблица 4, в текста под таблицата се добавя следното 
изречение:

„Организиране на турнир с не по-малко от 8 клуба, които не са 
включени в Спортния календар - получават 500 точки”.

§6. В Приложение 2, в раздел А1 се добавя нова т.5 със след-
ния текст:

„т.5. Признава се само един отбор за една възрастова група.
§7. В Приложение 2, раздел А4 се променя и придобива след-

ната редакция:
„Спортно педагогически кадри на трудов или граждански до-

говор в СК, с квалификация съгласно Наредба № 2 от 25 октом-
ври 2011 г., издадена от министъра на физическото възпитание 
и спорта.

За всеки свой треньор, методист или спортен педагог, назна-
чен с постоянен или граждански трудов договор, клубът получа-
ва по 1000 точки, като 1 треньор може да е такъв на до 2 отбора. 
Треньорите следва да бъдат вписани в Регистъра за спортно-пе-
дагогическите кадри към ММС”. 

§8. В приложение №6, формуляр 4, коефициентът за олимпий-
ски спортове се променя на 3 и коефициентът за неолимпийски 
спортове се променя на 2

§9. В Таблица А2 , колона първа „Спортно състезателна дей-
ност”, към текста „Организиране и домакинство на турнир” се 
добавя следния текст:

„ с не по-малко от 4 клуба, които не са включени в Спортния 
календар”.

§10. Глава Трета, чл.9, да отпаднат т.1, т.2, т.4 и т.5, останалите 
точки да се преномерират.

§11. Глава Пета, чл.25, ал.1 се променя и придобива следната 
редакция:

„чл.25, ал.1. Разходването на средствата, преведени с послед-
ния транш е до края на годината, а отчитането на средствата 
от последния транш е до 31 януари на следващата календарна 
година, придружен с годишен отчет за дейността на клуба за 
предходната година.”

§12. Отпада текста на Глава Пета, чл.26.
§13. Създава се нова Глава Пета „Финансово подпомагане на 

състезатели от плевенски спортни клубове, завоювали квота за 
предстоящи олимпийски игри”, със следното съдържание:

„чл.21. (1) Община Плевен подпомага финансово плевенски 
спортни клубове за подготовка и участие на техни състезатели за 
Олимпийски игри, само за олимпийски спортове и дисциплини.

(2) Спортната организация подава в деловодството на Община 
Плевен следните документи:

1. Заявление, в което подробно се описва за какъв вид състеза-
ние кандидатства техния състезател, поставена цел на участни-
ка - очаквано класиране, подробен разчет за исканата финансова 
помощ от Община Плевен.

Чл.22. Подпомагат се състезатели, завоювали квота за пред-
стоящи Олимпийски игри, които подписват договор за реклама 
и състезателите се задължават да рекламират по подходящ на-
чин Община Плевен на международни състезания и състезания 
от национален мащаб.

Чл.23. Финансовата рамка за подпомагане на състезател е до 
15 000 /петнадесет хиляди/ лева на човек годишно.

Чл.24. Община Плевен осъществява контрол на финансовото 
подпомагане на спортните организации от Община Плевен, като 
за правомерни ще бъдат признати следните разходи:

Пътни разходи за участие в състезания.
Разходи за нощувки и храна на състезателя по време на състе-

занията и подготовката.
Разходи за подготовка, включваща физикално и медикамен-

тозно възстановяване на състезателя, материално техническо 
оборудване.

Спортната организация е длъжна да възстанови в едномесе-
чен срок отпусната финансова помощ от Община Плевен за 
подготовка, участия в състезания за същата година за състеза-
тел, за който е доказана употреба на забранени стимулиращи 
средства.”

§14. Глава Пета се преномерира на Глава Шеста, както и съот-
ветните членове в текста.

§15. Текста на §2 се променя и придобива следната редакция:
„§2. Тази Наредба не касае спорт „Футбол” и Сдружение „Бас-

кетболен клуб „Спартак-ПЛ”.
II. Измененията и допълненията на Наредба №33 за финан-

сово подпомагане на спортните клубове на територията на Об-
щина Плевен, влизат в сила 7 дни след публикуването им на 
интернет страницата на Общински съвет - Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3, 
чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване изиск-
ванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 
76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, по 
предложение от Йордан Грижов - Общински съветник от ПП 
„ГЕРБ”, с вх.№ ОбС-0615-2/25.09.2017 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 
31, 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 № 725/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Правилник за устройството и 

дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - 
Център за работа с деца - Плевен

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.49, ал.8 от Закона 
за предучилищното и училищното образование, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Правилника за устройството и дейността на Център 
за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца - 
Плевен, както следва:

§1. Раздел ІІ „Функции и дейности на ЦПЛР - ЦРД - Плевен, 
чл.7, ал.1 се променя и придобива следната редакция:

„Чл. 7 (1) ЦПЛР - ЦРД осъществява общинската политика за 
осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците, които са записани в образователни институции на 
територията на Община Плевен, като организира и провежда 
дейности за развитие на интересите, способностите, компетент-
ностите и изявата им в областта на изкуствата и спорта, граж-
данското и здравното образование, както и за придобиване на 
умения за лидерство. 

ІІ. Изменението на Правилника влиза в сила от деня на пуб-
ликуването му.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.49, ал.8 от Закона за предучилищното 
и училищното образование, по предложение от Мартин Ми-
тев - Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-
0669-2/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 5 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
 

Р Е Ш Е Н И Е № 726/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на дейността и ликвидация на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І 
- Плевен” ЕООД, гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.154, ал.1, т.2, във връзка с чл.156, ал.2 от Търговския 
закон, чл.9 и чл.17, ал.1, т.18 и чл.43, ал.1, т.5 от Наредба №8 
на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. На основание чл.154, ал.1, т.2 от Търговския закон във връз-
ка с чл.17, ал.1, т.18, предл.2 от Наредба №8 на Общински съвет 
- Плевен, прекратява „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І - Плевен” ЕООД, гр. Плевен.

2. На основание чл.156, ал.1, във връзка с чл.154, ал.1, т.2, 
вр.чл.157, ал.2 от Търговския закон Открива производство за 
ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спорт-
на медицина І - Плевен” ЕООД, гр. Плевен.

3. Освобождава от длъжност Управителя д-р Данаил Руменов 
Стойчев.

4. Избира за ликвидатор на „Медицински център за рехаби-
литация и спортна медицина І - Плевен” ЕООД, гр. Плевен д-р 
Данаил Руменов Стойчев.

5. Определя срок за завършване на ликвидацията до 31.12.2018 
г. на основание чл.266, ал.2 от Търговския закон.

6. На основание чл.266, ал.5, т.1 от Търговския закон определя 
възнаграждение на ликвидатора в размер на две минимални ра-
ботни заплати. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за възлагане ликвидацията на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І - Плевен” ЕООД, гр. Пле-
вен, съгласно настоящото решение.

7. Задълженията на Дружеството и разходите по ликвидация 
са за сметка на Община Плевен.

8. Задължава ликвидатора в 14 дневен срок да извърши впис-
ването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и 
да уведоми данъчната администрация и органите на Национал-
ния осигурителен институт за започналата ликвидация.

Упълномощава избрания ликвидатор да предприеме всички 
правни и фактически действия по реда на Гл. ХVІІ от Търгов-
ския закон - чл.266 и сл. от Търговския закон.

9. Задължава ликвидатора след приключване на ликвидацията 
да изготви счетоводен отчет и доклад за дейността и ги предста-
ви на Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.154, ал.1, т.2, 
във връзка с чл.156, ал.2 от Търговския закон, чл.9 и чл.17, 
ал.1, т.18 и чл.43, ал.1, т.5 от Наредба №8 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0945-1/13.10.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол 
№ 31, 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 № 727/26.10.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №639/27.07.2017 г. на Об-
щински съвет - Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция и писмо вх. №РД-04-06-6 от 25.10.2017 г. на г-жа 
Деница Николова - заместник-министър и ръководител на 
УО на ОПРР 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №639/27.07.2017 г. на Общински съвет - 
Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация и писмо вх. 
№РД-04-06-6 от 25.10.2017 г. на г-жа Деница Николова - за-
местник-министър и ръководител на УО на ОПРР, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0903-8/25.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 7 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 728/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение 

№709/25.09.2017г. на Общински съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация; чл.63, 
ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5 и чл.6 от На-
редба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 
по Закона за лечебните заведения на Министъра на здравеопаз-
ването

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Отменя т.2 от Решение №709/25.09.2017 г. на Общински 
съвет - Плевен.

§2. Създава нови точки с номера от 2 до 12 със следното съ-
държание:

2. Обявява конкурс за възлагане на управлението на „Диаг-
ностично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен, 
чийто собственик на капитала е Община Плевен.

3. До участие в конкурса се допускат лица отговарящи на изи-
скванията по чл.4, ал.1 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за усло-
вията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управ-
лението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 
на Министъра на здравеопазването. 

В изпълнение на тези изисквания кандидатите трябва да пред-
ставят съответни документи, удостоверяващи наличието на об-
стоятелствата по чл.4, ал.1, т.1 и 2 и липсата на обстоятелствата 
по т.3.

4. Кандидатите да представят документите по т.2, придружени 
от заявление на кандидата за участие в конкурса и професио-
нална автобиография, както и представяне на „Програма за раз-
витието и дейността на „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД за тригодишен 
период” в отделни запечатани пликове. Документите да са по-
ставени в надписан с имената на кандидата и наименование на 
лечебното заведение запечатан плик, в който са поставени плика 
с документите и плика с програмата за развитие. За всяко по-
дадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват 
името на подателя, датата и часът на приемането му.

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

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

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

8. Конкурсът да се проведе в сградата на Община - Плевен, 
пл.”Възраждане” №2, гр.Плевен, Заседателна зала ІІІ-ти етаж на 
18.12.2017г. от 10.00 ч.

9. Определя комисия за организиране и провеждане на кон-
курса в състав от 5 души:

Председател: проф. Начко Илиев Тоцев - общински съветник
Секретар: Ярослав Димитров - юрист
Членове:1. Представител на Регионална здравна инспекция - 

Плевен
2. д-р Тодор Стефанов Бузев - магистър по медицина, общин-

ски съветник
3. Здравко Хараламбиев Георгиев - общински съветник
Комисията организира и провежда конкурса по реда на чл.5, 

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

10. Определя възнаграждение на членовете на комисията по 
т.9, както следва:

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

кол за изпълнение на възложената работа, като за представите-
лите на общинска администрация не се изплаща възнагражде-
ние.

11. В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията 
по т.9 да изготви протокол за проведения конкурс, като опре-
дели спечелилия кандидат и класирането по ред на следващите 
участници. Протоколът да се внесе за утвърждаване в Общин-
ски съвет - Плевен в срок от три работни дни след подписването 
му.

12. Утвърждава проект на Договор за управление на „Диагно-
стично-консултативен център ІІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен, 
неразделна част от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното само-
управление и местната администрация; чл.63, ал.3 от Закона 
за лечебните заведения, чл.3, чл.5 и чл.6 от Наредба № 9 от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения на Министъра на здравеопазването, по 
предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съ-
вет - Плевен, с вх.№ ОбС-0011-10/16.10.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол 
№ 31, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

   
Р Е Ш Е Н И Е № 729/26.10.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение на Учредителен акт на „Тролейбусен 
транспорт” ЕООД, гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.137, ал.1, т.1 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 от Наредба 
№8 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема промени в Учредителния акт на „Тролейбусен 
транспорт” ЕООД, гр. Плевен, приет с Решение №54/29.01.2004 
г., /изм. с Решения № №161/26.04.2012 г., 859/09.12.2013 
г., 1025/27.03.2014 г., 1029/24.04.2014 г, 1206/25.09.2014 г., 
1278/30.10.2014 г., 032/21.12.2015 г. и 298/25.08.2016 г./ на Об-
щински съвет - Плевен, както следва:

1.1. В раздел ІІІ. „Предмет на дейност и срок”, т.9 придобива 
следното съдържание: „Предмет на дейност на дружеството е: 
автомобилни превози във вътрешно и международно съобще-
ние и свързаните с това дейности”

2. Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането 
му.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.1 от Тър-
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говския закон, чл.17, ал.1, т.2 от Наредба №8 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Мартин Митев - Председател на 
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-1020/06.10.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, 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 № 730/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на член на Съвета на директорите на 

„Тибор” ЕАД, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само-

управление и местната администрация, чл.221, т.4 и чл.244, 
ал.7 от Търговския закон и чл.38, във връзка с чл.24, ал.1, 
т.1 и при спазване разпоредбите на чл.36 от Наредба №8 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира за член на Съвета на директорите на „Тибор” ЕАД, 
град Плевен, Иво Петков Дочев за срок до 25.02.2019 г. 

2. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на 
Съвета на директорите в размер на три месечни брутни възна-
граждения към момента на избора.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необхо-
димите правни и фактически действия във връзка с взетото ре-
шение.

4. Възлага на новоизбрания Съвет на директорите да извър-
ши необходимите правни и фактически действия във връзка с 
вписването на настоящото решение в Търговския регистър към 
Агенцията по вписвания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.221, т.4 и чл.244, ал.7 от Търговския 
закон и чл.38, във връзка с чл.24, ал.1, т.1 и при спазване 
разпоредбите на чл.36 от Наредба №8 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1023-1/17.10.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол 
№ 31, 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 № 731/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване капитала на „Тибор” ЕАД, гр. Пле-

вен и свързаното с това изменение на Устава на „Тибор”ЕАД
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.22, ал.1, т. 8 и т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, във връзка с чл.72 и чл.73, ал.1 пр.2 и ал.3, чл. 192, ал. 1 от 
Търговския закон, чл. 16, чл. 24, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 8 
за условията и реда за упражняване на правата на собственик 
от Община Плевен върху общинската част от капитала на тър-
говските дружества, чл. 16, т. 1 и 2 от Устава на „Тибор“ ЕАД, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема оценка за непарична вноска /апорт/, изготвена на 
основание чл.72, ал.2 от Търговския закон, в размер на  329 900 
лв. (триста двадесет и девет хиляди и деветстотин лева) за уве-
личаване капитала на „Тибор“ ЕАД гр. Плевен.

2. Внася непарична вноска /апорт/ в капитала на „Тибор“ ЕАД 
гр. Плевен в размер на 329 900 лв. (триста двадесет и девет хи-
ляди и деветстотин лева), представляваща 9,295% ид. части от 
3 150 кв.м. застроена площ от масивна двуетажна сграда „Коо-
перативен пазар“, а по кадастрална карта - сграда с идентифика-
тор 56722.659.521.1 със застроена площ от 3 695 кв.м.

3. Увеличава капитала на „Тибор“ ЕАД, ЕИК 114106477, седа-
лище и адрес на управление: 5800 град Плевен, ул. „Княз Алек-
сандър Батенберг № 17 от 1 416 000 (един милион четиристотин 
и шестнадесет хиляди) лева на 1 745 900 лв. (един милион се-
демстотин четиридесет и пет хиляди и деветстотин лева). Уве-
личението на капитала с 329 900 лв. (триста двадесет и девет 
хиляди и деветстотин лева) представлява непарична вноска /
апорт/ и се извършва чрез записване на нови акции. Капиталът 
на „Тибор“ ЕАД гр. Плевен в размер на 1 745 900 лв. (един ми-
лион седемстотин четиридесет и пет хиляди и деветстотин лева) 
се разпределя 1 745 900 (един милион седемстотин четиридесет 
и пет хиляди и деветстотин) броя поименни налични акции с 
право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. 

4. Във връзка с решенията по т. 1-3 от настоящето решение, 
приема следните изменения в Устава на „Тибор“ ЕАД:

4.1. В чл. 6 от Устава се създават ал.1 и ал.2 със следната нова 
редакция:

 „Чл. 6 /1/ Дружественият капитал е с номинална стойност 
1 745 900 лв. (един милион седемстотин четиридесет и пет хи-
ляди и деветстотин лева.)“

„/2/ Капиталът на дружеството се увеличава от 1 416 000 
(един милион четиристотин и шестнадесет хиляди) лева на 
1 745 900 лв. (един милион седемстотин четиридесет и пет хи-
ляди и деветстотин лева). Увеличението е с непарична вноска /
апорт/ в размер на 329 900 лв. (триста двадесет и девет хиляди 
и деветстотин) лв., представляваща 9,295% ид. части от 3 150 
кв.м. застроена площ от масивна двуетажна сграда „Коопера-
тивен пазар“, а по кадастрална карта - сграда с идентификатор 
56722.659.521.1 със застроена площ от 3 695 кв.м. в УПИ IX, 
кв.120 по регулационния план на гр. Плевен, ул. „Княз Ал. Ба-
тенберг“ №17“.

4.2 .Чл. 7 от Устава придобива следната нова редакция:
„чл.7 Капиталът е разпределен в 1 745 900 лв. (един милион 

седемстотин четиридесет и пет хиляди и деветстотин лева) броя 
поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 
от 1 (един) лева всяка една.“

5. Задължава Изпълнителният директор на „Тибор“ ЕАД да 
извърши необходимите правни и фактически действия за впис-
ване на новонастъпилите обстоятелства в Търговския регистър 
на Агенция по вписванията.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
във връзка с чл.22, ал.1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, във връзка с чл.72 и чл.73, ал.1 
пр.2 и ал.3, чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, чл. 16, чл. 24, ал. 
1, т. 2 и 3 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване на 
правата на собственик от Община Плевен върху общинската част 
от капитала на търговските дружества, чл. 16, т. 1 и 2 от Устава 
на „Тибор“ ЕАД, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0766/17.10.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 
31, 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 № 732/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разпределение и възлагане на превозите по 

транспортните схеми
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зако-

на за местното самоуправление и местната администрация, в из-
пълнение на чл.16, ал.6 и чл.16в от Наредба №2 от 15 март 2002 
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществени превози на пътници с авто-
буси, издадена от Министерство на транспорта и съобщенията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Възлага на Кмета на Община Плевен да организира и прове-
де процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по 
утвърдени маршрутни разписания за следните основни градски 
автобусни линии:

автобусна линия №9 „Втора клинична база” - „Балканстрой”
автобусна линия №10 „Автогара Плевен” - „Орлето”
автобусна линия №84 „ж.к. „Дружба1” - „Втора клинична база”
автобусна линия №1 „ж.к. „Сторгозия” - „Втора клинична база”
автобусна линия №11 „ЛВТ” - „Гробищен парк „Чаира””
автобусна линия №12 „ЛВТ” - „Втора клинична база”
автобусна линия №13 „ж.к. „Кайлъка” - „Втора клинична база”.
2. Срокът на договора с определения/ите за изпълнител/и 

участник/ци, по процедурата, съгласно т.1 от настоящото реше-
ние да бъде до 15.07.2021 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 само-
управление и местната администрация, в изпълнение на чл.16, 
ал.6 и чл.16в от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществява-
не на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от 
Министерство на транспорта и съобщенията, по предложение 
от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, с 
вх.№ ОбС-0997/04.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, 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 № 733/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зако-

на за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.13 от приетия дневен ред, относно 
предложение за закриване на ОУ „Васил Левски”, с. Беглеж, Об-
щина Плевен, внесено от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1041/17.10.2017 г. за следващо заседание.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 734/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване 

на имот публична и частна общинска собственост на Народно 
читалище „Ракитин-1969”, гр. Плевен, за развитие на чита-
лищна дейност

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от За-
кона за общинската собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 
№ 7/2005г. на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Учредява безвъзмездно право на ползване върху имот публич-
на общинска собственост, съгласно АОС №41359/29.10.2015 г. 
за срок от 5 /пет/ год. на Народно читалище „Ракитин - 1969”.

Консумативите и другите разноски за поддържане на имота са 
за сметка на ползвателя.

Забранява на ползвателя да преотдава предоставените имоти 
или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на 
собственика - Община Плевен.

Възлага на Кмета на Община Плевен да промени предназначе-
нието на самостоятелните обекти в сградата, като всички станат 
с предназначение „сграда за култура и изкуства”.

Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с предсе-
дателя на читалището договор за безвъзмездно право на ползва-
не на гореописания имот, съгласно действащите разпоредби, и 
след представяне на актуално състояние и актуален протокол за 
избор на читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ 
контрол по изпълнение на настоящото решение.

За времето от 01.03.2018 г. до 15.03.2018 г. да бъде извършена 
проверка от общинска администрация при Община Плевен на 
предоставения имот. При установяване на нерегламентирана 
дейност, договорът да бъде прекратен. За резултата от проверка-
та да се внесе доклад в Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от Закона за общинската 
собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7/2005г. на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-4/17.10.2017 г. и 
становище на Постоянна комисия по „Общинска собственост и 
инвестиционна политика”, от 24 октомври 2017 г., разгледани на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

 
Р Е Ш Е Н И Е № 735/26.10.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване 
на имот публична и частна общинска собственост на Народно 
читалище „Христо Ботев - 1959”, гр. Плевен, за развитие на 
читалищна дейност

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от За-
кона за общинската собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 
№ 7/2005г. на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Учредява безвъзмездно право на ползване върху имот общин-
ска собственост, съгласно АОС №37308/16.12.2011 г. за срок 
от 5 /пет/ год. на Народно читалище „Христо Ботев - 1959” гр. 
Плевен.

Консумативите и другите разноски за поддържане на имота са 
за сметка на ползвателя.

Забранява на ползвателя да преотдава предоставените имоти 
или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на 
собственика - Община Плевен.

Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с предсе-
дателя на читалището договор за безвъзмездно право на ползва-
не на гореописания имот, съгласно действащите разпоредби, и 

след представяне на актуално състояние и актуален протокол за 
избор на читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ 
контрол по изпълнение на настоящото решение.

За времето от 01.03.2018 г. до 15.03.2018 г. да бъде извършена 
проверка на предоставения имот, при която да бъде установе-
но дали са отстранени нередностите, констатирани в доклада 
на Временната комисия, по Решение №618/29.06.2017 г. на Об-
щински съвет - Плевен и в случай, че не са, договорът се прекра-
тява. За резултата от проверката да се внесе доклад в Общински 
съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от Закона за общинската 
собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7/2005г. на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-4/17.10.2017 г. и 
становище на Постоянна комисия по „Общинска собственост и 
инвестиционна политика”, от 24 октомври 2017 г., разгледани на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 736/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване 

на имот публична и частна общинска собственост на Народно 
читалище „Извор - 1959”, гр. Плевен, за развитие на читалищ-
на дейност

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от За-
кона за общинската собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 
№ 7/2005г. на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Учредява безвъзмездно право на ползване върху имот публич-
на общинска собственост, съгласно АОС №41412/09.12.2015 
г. за срок от 5 /пет/ год. на Народно читалище „Извор - 1959” 
гр.Плевен”.

Консумативите и другите разноски за поддържане на имота са 
за сметка на ползвателя.

Забранява на ползвателя да преотдава предоставените имоти 
или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на 
собственика - Община Плевен.

Възлага на Кмета на Община Плевен да промени предназначе-
нието на самостоятелните обекти в сградата, като всички станат 
с предназначение „сграда за култура и изкуства”.

Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с предсе-
дателя на читалището договор за безвъзмездно право на ползва-
не на гореописания имот, съгласно действащите разпоредби, и 
след представяне на актуално състояние и актуален протокол за 
избор на читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ 
контрол по изпълнение на настоящото решение.

За времето от 01.03.2018 г. до 15.03.2018 г. да бъде извършена 
проверка на предоставения имот. При установяване на нерегла-
ментирана дейност, договорът да бъде прекратен. За резултата 
от проверката да се внесе доклад в Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от Закона за общинската 
собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7/2005г. на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-4/17.10.2017 г. и 
становище на Постоянна комисия по „Общинска собственост и 
инвестиционна политика”, от 24 октомври 2017 г., разгледани на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 737/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване 

на имот публична и частна общинска собственост на Народно 
читалище „ЛИК - 1959”, гр. Плевен, за развитие на читалищна 
дейност

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от За-
кона за общинската собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 
№ 7/2005г. на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Учредява безвъзмездно право на ползване върху имот публична 
общинска собственост, съгласно АОС №41023/01.04.2015 г. за срок 
от 5 /пет/ год. на Народно читалище „Лик - 1959” гр.Плевен.

Консумативите и другите разноски за поддържане на имота са 
за сметка на ползвателя.

Забранява на ползвателя да преотдава предоставените имоти 
или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на 
собственика - Община Плевен.

Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с предсе-
дателя на читалището договор за безвъзмездно право на ползва-
не на гореописания имот, съгласно действащите разпоредби, и 
след представяне на актуално състояние и актуален протокол за 
избор на читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ 
контрол по изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от Закона за общинската 
собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7/2005г. на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-4/17.10.2017 г. и 
становище на Постоянна комисия по „Общинска собственост и 
инвестиционна политика”, от 24 октомври 2017 г., разгледани на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 738/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване 

на имот публична и частна общинска собственост на Народно 
читалище „Наука 1927”, с. Брестовец, Община Плевен, за раз-
витие на читалищна дейност

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от За-
кона за общинската собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 
№ 7/2005г. на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Учредява безвъзмездно право на ползване върху имот публич-

на общинска собственост, съгласно АОС №31573/01.03.2000г. за 
срок от 5 /пет/ години на Народно читалище „Наука 1927” - село 
Брестовец, Община Плевен

Консумативите и другите разноски за поддържане на имота са 
за сметка на ползвателя.

Забранява на ползвателя да преотдава предоставените имоти 
или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на 
собственика - Община Плевен.

Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с предсе-
дателя на читалището договор за безвъзмездно право на ползва-
не на гореописания имот, съгласно действащите разпоредби, и 
след представяне на актуално състояние и актуален протокол за 
избор на читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ 
контрол по изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от Закона за общинската 
собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7/2005г. на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-4/17.10.2017 г. и 
становище на Постоянна комисия по „Общинска собственост и 
инвестиционна политика”, от 24 октомври 2017 г., разгледани на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 739/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване 

на имот публична и частна общинска собственост на Народно 
читалище „Просвета 1923”, с. Ясен, Община Плевен, за разви-
тие на читалищна дейност

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от За-
кона за общинската собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 
№ 7/2005г. на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Учредява безвъзмездно право на ползване върху имот публич-
на общинска собственост, съгласно АОС №31458/14.07.1999 г. 
за срок от 5 /пет/ години на Народно читалище „Просвета 1923” 
- с.Ясен.

Консумативите и другите разноски за поддържане на имота са 
за сметка на ползвателя.

Забранява на ползвателя да преотдава предоставените имоти 
или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на 
собственика - Община Плевен.

Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с предсе-
дателя на читалището договор за безвъзмездно право на ползва-
не на гореописания имот, съгласно действащите разпоредби, и 
след представяне на актуално състояние и актуален протокол за 
избор на читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ 
контрол по изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 39, ал. 4, ал. 6 от Закона за общинската 
собственост и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7/2005г. на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-4/17.10.2017 г. и 
становище на Постоянна комисия по „Общинска собственост и 
инвестиционна политика”, от 24 октомври 2017 г., разгледани на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 740/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на проектобюджета за 2018 годи-

на и актуализиран бюджетна прогноза за периода 2019 и 2020 
година за постъпленията от местни приходи и разходите за 
местни дейности на Община Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.27, 
ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проектобюджета за 2018 година и актуализирана-
та бюджетна прогноза за 2019 и 2020 години на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни дейности.

2. Одобрява индикативния разчет на сметките за средствата от 
Европейския съюз за периода 2018-2020 г.

3. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг за 
периода 2018-2020 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 
21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.83, 
ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал.2 от На-
редба №10 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1021/06.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 15 от днев-
ния 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 № 741/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на нов второстепенен разпореди-

тел с бюджет в системата на Община Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното само-

управление и местната администрация, във връзка с чл.11, 
ал.10 от Закона за публичните финанси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя Основно училище „Валери Петров”, гр. Плевен, 
ул. „Ал. Стамболийски” №22 с директор г-жа Ирен Димитро-
ва като второстепенен разпоредител с бюджет в системата на 
Община Плевен през 2017 година, с код за тримесечен отчет 
за касовото изпълнение на - 650896 и код за месечен отчет за 
касовото изпълнение на бюджета - 6596.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.11, ал.10 от Зако-
на за публичните финанси, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1022/06.22.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 16 от дневния ред, и е по-
дпечатано 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 № 742/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани проме-

ни между обектите от поименния списък за капиталови разхо-
ди на Община Плевен за 2017 година

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Общ устройствен план на Община Плевен”, 
финансиран със средства от Целева субсидия за капиталови 
разходи за 2017 година, както следва: било 142 900 лева, става 
105 900 лева.

2. Изменя обект „Изграждане на улица до бл.212а, в ж.к. 
„Дружба””, финансиран със средства от Целева субсидия за 
капиталови разходи за 2017 година, както следва: била 0 лева, 
става 37 000 лева.

3. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Снежанка””, финан-
сиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи 
за 2017 година, както следва: било 39 000 лева, става 21 000 лева.

4. Изменя обект „Приют за безстопанствени кучета”, финан-
сиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи 
за 2017 година, както следва: било 0 лева, става 18 000 лева.

5. Изменя обект „Приют за безстопанствени кучета”, финан-
сиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 
60 000 лева, става 42 000 лева.

6. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Милин камък”, фи-
нансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 
40 000 лева, става 120 000 лева.

7. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Атон”, финансиран 
със собствени бюджетни средства, както следва: било 40 000 
лева, става 70 000 лева.

8. Изменя обект „Основен ремонт на Приют за безстопанстве-
ни животни”, финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 60 000 лева, става 0 лева.

9. Изменя обект „Основен ремонт на детска ясла „Чайка””, фи-
нансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 
55 000 лева, става 5 000 лева.

10. Изменя обект „Основен ремонт на художествена галерия 
„Илия Бешков””, финансиран със собствени бюджетни сред-
ства, както следва: било 55 000 лева, става 15 468 лева.

11. Изменя обект „Обследване на покрив на Общински га-
раж”, финансиран със собствени бюджетни средства, както 
следва: било 10 000 лева, става 0 лева.

12. Изменя обект „ Общ устройствен план на Община Пле-
вен”, финансиран със собствени бюджетни средства, както 
следва: било 15 000 лева, става 0 лева.

13. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Славейче”, финан-
сиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи 
за 2017 година, както следва: било 67 500 лева, става 66 060 лева.

14. Създава обект „Спортна площадка на ул. „П. Р. Славей-
ков””, финансиран със средства от Целевата субсидия за капи-
талови разходи за 2017 година, както следва: било 0 лева, става 
1 440 лева.

15. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” 
по собствения бюджет на Община Плевен за 2017 година със 
82 532 лева.

16. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички 
правни и фактически действия, продиктувани от настоящото 
решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.124, ал.1, ал.3 и 
ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.1, ал.3 и ал.4 
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0111-11/19.09.2017 г. и предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен с вх. № ОбС-0111-11/19.10.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 743/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни 

разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.07.2017 г. 
- 30.09.2017

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи в страна на Кмета на 
Община Плевен за периода 01.07.2017 г.- 30.09.2017 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 На-
редбата за командировките в страната, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0321-5/12.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 18 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 744/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни раз-

ходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 
01.07.2017 г. 30.09.2017 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи в страна на Предсе-
дателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.07.2017 г. - 
30.09.2017 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 местна-
та администрация, във връзка с ч.8, ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната, по предложение от Мартин Ми-
тев - Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-
0324-5/13.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, 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 № 745/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на цени и продажба на машини и 

съоръжения
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост и чл.42, ал.2, т.1, чл.44, ал.1, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема пазарна стойност на машини и съоръжения, както 
следва:

№ Наименование на машините
и съоръженията Пазарна стойност

І. МУЦТПО
1. Рендосвачка за дърво 295 лв.
2. Шрайхмус 410 лв.
3. Дърводелски струг 100 лв.
4. Циркуляр 180 лв.
5 Дърводелска фреза 400 лв.
6. Лепачка за ленти на банциг 21 лв.
7. Гаражен компресор 40 лв.
8. Бангиц 280 лв.
9. Ексцентър преса 815 лв.
10. Колонна бормашина 120 лв.
11. Универсална фрезаФУ 251 3 600 лв.
12. Струг универсален С 11М 2 025 лв.
13 Струг универсален С 8С 1 000 лв.
14. Шлосерска маса с 2 бр. Менгемета 80 лв.
15. Шлосерска маса 21 лв.
16. Заваръчен апарат 160 лв.
17. Универсален струг „Кр. Пролетарий” 1 200 лв.
18. Везна платформена 40 лв.
19. Струг универсален малък 445 лв.
20. Бормашина настолна 83 лв.
21. Метални рафтове /12 лв. - 1 бр./ - 6 бр. 72 лв.
22. Настолна бормашина 83 лв.
23. Отрезна машина 180 лв.
24. Хидравлична ножовка 600 лв.
25. Машина листоогъваща 513 лв.
26. Хидравлична огъвачка на тръби 210 лв.
27. Гилотина 6 250 лв.
ІІ. Панорама „Плевенска епопея 1877”
1. Асансьорни съоръжения - асинхр. ел.ев-л-8кв. 

- 1 бр. 3 900 лв.

2. Асансьорни съоръжения - асинх.ел.ев-л-8кв. - 
1 бр. 3 900 лв.

3. Асинхронни ел. дв-ли 22 кв. /пред кембата/, 
/180 лв. - 1 бр./ - 3 бр. 540 лв.

4. Асинхронни ел. дв-ли 132 кв. /490 лв. - 1 бр./ 
- 2 бр. 980 лв.

5. Асинхронни ел. дв-ли 22 кв. /до монтажен 
вход/, 180 лв.- 1 бр./ - 3 бр. 540 лв.

6. Асинхронни ел. дв-ли 17 кв. /до монтажен 
вход/, /163 лв.- 1 бр./ - 9 бр. 1 467 лв.

7. Асинхронни ел. дв-ли 5,5 кв. /до монтажен 
вход/, /123 лв. - 1 бр./ - 2 бр. 246 лв.

8. Парен котел „Гарони навал” 8 250 лв.
9. Парен котел „Плам 350” 4 200 лв.
ІІІ. Водна каскада
1. Ел. двигатели по 200 кв./480 лв. - 1 бр./ - 4 бр. 1 920 лв.
2. Центробежни помпи /585 лв. - 1 бр./ - 4 бр. 2 340 лв.
3. Ел. задвижка 120 лв.
4. Клапани /460 лв. - 1 бр./ - 3 бр. 1 380 лв.
5. Възвратни клапани /480 лв. - 1 бр./ - 3 бр. 1 440 лв.
6. Ел. Телфери /260 лв. - 1 бр./ - 2 бр. 520 лв.
7. Ел. табла оборудване /1 200 лв. - 1 бр./ - 2 бр. 2 400 лв.

2. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддава-
не, с предварително представяне на предложенията от участни-
ците в администрацията на Община Плевен за продажба на дви-
жимите вещи, описани в т.1, при първоначална цена посочена в 
т.1 и депозит за участие в размер на 3 % от първоначалната цена.

Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, коя-
то да организира и проведе търга.

Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договори 
за продажба на движимите вещи въз основа на резултата от пуб-
личния търг и съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, 
ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.42, 
ал.2, т.1, чл.44, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1003/18.09.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., 
Протокол № 31, точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

  
Р Е Ш Е Н И Е № 746/26.10.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда, лятна кухня, 
гараж и стопански сгради, попадащи в общински недвижим 
имот УПИ - ІХ - 515, кв.40 по плана на с. Буковлък, Община 
Плевен 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Цветелин Цветанов Николов жилищна сгра-
да, лятна кухня, гараж и стопански сгради, попадащи в недви-
жим имот УПИ ІХ - 515, кв.40 по плана на с. Буковлък, Община 
Плевен за сумата 30 000,00 /тридесет хиляди/ лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за 
собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1054/20.10.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол 
№ 31, 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 № 747/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на решение за прекратяване на Дого-

вор ИРК - 1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за ус-

луга на имот - публична общинска собственост, представляващ 
язовир „Бохот-1”, съставляващ имот №000234 с площ 119,837 
дка. по плана на землището на село Бохот, УКАТТЕ 05921, на-
ходящ се в местността „Печеняка”, актуван с Акт за публична 
общинска собственост №31517/13.12.1999 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.75, ал.2 от Закона за концесиите, чл.49, ал.2, 
т.8, във връзка с чл.50, ал.2 от концесионен договор ИРК - 
1494/13.08.2013 г., Доклад от 11.10.2017 г. на Комисия за осъ-
ществяване на контрол по изпълнението на договори за пре-
доставяне на концесии за договор ИРК - 1494/13.08.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Прекратява действието на Договор ИРК - 1494/13.08.2013 
г. за предоставяне концесия за услуга на имот - публична об-
щинска собственост, представляващ язовир „Бохот -1”, съста-
вляващ имот №000234 с площ 119,837 дка. по плана на земли-
щето на село Бохот - ЕКАТТЕ 05921, находящ се в местността 
„Печеняка”, актуван с Ат за публична общинска собственост 
№31517/13.12.1999 г., сключен с „АкваМакс” ЕООД, предста-
влявано от Георги Петков Йорданов - Управител със седалище и 
адрес на управление: България, гр. Плевен 5800, Община Пле-
вен, ул. „Сан Стефано” №12, офис 13.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме дейст-
вия по прекратяването, съгласно чл.101 от Правилника за прила-
гане на Закона за концесиите за обекта посочен в т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.75, ал.2 от За-
кона за концесиите, чл.49, ал.2, т.8, във връзка с чл.50, ал.2 
от концесионен договор ИРК - 1494/13.08.2013 г., Доклад от 
11.10.2017 г. на Комисия за осъществяване на контрол по из-
пълнението на договори за предоставяне на концесии за до-
говор ИРК - 1494/13.08.2013 г., по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1055/25.10.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 22 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 748/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на едноетажна сграда със застрое-

на площ 41 кв.м., попадаща в общински недвижим имот УПИ V, 
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 администра-
ция, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от ЕТ „Мелон - Любляна Алексиева” - гр. Пле-
вен едноетажна масивна сграда със застроена площ 41 кв.м., по-
падаща в недвижим имот УПИ V, кв.18 по плана на с.Къшин за 
сумата 25 000,00 /двадесет и пет хиляди/ лева, без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за 
собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1024/10.10.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол 
№ 31, 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 № 749/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне под наем 

на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и 
нефункциониращи напоителни канали, общинска собственост, 
включени в масивите за ползване за стопанската 2017/2018 
година

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земе-
делските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75б от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ППЗСПЗЗ), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за предоставяне под наем на имотите с начин 
на трайно ползване - полски пътища от Общинския поземлен 
фонд, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп 
до имотите и напоителни канали, които не функционират, по-
падащи в масивите за ползване и включени в заповедта по чл. 
37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за всички землища на Община Плевен, за 
стопанската 2017/2018 година.

2. Определя размер на наемната цена за предоставяне на имо-
ти - полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, 
в размер на средното годишно рентно плащане за съответното 
землище, съгласно Протокол от 19.01.2017г. на Областна Дирек-
ция «Земеделие» - Плевен (Приложение № 1) 

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде заповед, коя-
то да бъде публикувана на интернет страницата на общината. 

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен, след представяне 
на информация, определяща площта или частта за ползване на 
полски пътища, предоставена от ОД „Земеделие” гр. Плевен, да 
сключи договори за наем с ползвателите за срок от една сто-
панска година (2017-2018г.), след заплащане на наемната цена.

5. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са 
длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени 
за ползване в реални граници през стопанската 2017/2018 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал. 
2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75б от 
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1018/13.10.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 750/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг или кон-

курс на Сдружение „Арт-школа Колорит” - гр. Плевен недви-

жим, нежилищен имот - частна общинска собственост, пред-
ставляващ две помещения с източно изложение в сутеренния 
етаж на сграда, находяща се на ул. „Димитър Константинов” 
№17, гр. Плевен, актуван с АОС №39523/16.10.2013 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем без публичен търг или конкурс на 
Сдружение „Арт-школа Колорит” - гр. Плевен, недвижим, не-
жилищен имот - частна общинска собственост, представля-
ващ две помещения в сутеренния етаж на сграда преустроена 
за „Клуб на художника и художествена галерия”, с площ 28,50 
кв.м., на ул.”Димитър Константинов”№17, гр. Плевен, актуван с 
АОС №39523/16.10.2013 г., за срок от 5 /пет/ години, при наемна 
цена в размер на 90.00 /деветдесет/ лева.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване 
и поддръжка на имота, както и такса битови отпадъци за имота, 
са за сметка на Сдружение „Арт-школа Колорит” - гр. Плевен.

3. Кметът на Община Плевен или оправомощено от него 
длъжностно лице, да сключи с Председателя на УС на Сдруже-
ние „Арт-школа Колорит” - гр. Плевен договор за наем на имота 
по т.1, съгласно действащите разпоредби при условията по т.1 и 
т.2 от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6, изре-
чение 1 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и 
ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1025/10.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, 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 № 751/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продаж-

ба на общинския дял от урегулиран поземлен имот с иденти-
фикатор 56722.659.734 - бивш пл.№3353, попадащ в УПИ ІІ, 
кв.347, находящ се на ул. „Васил Левски”№145, град Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, 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 Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общинският дял от недвижим имот - частна 
общинска собственост, актуван с АОС №42377/11.09.2017 г., 
находящ се в град Плевен, ул. „Васил Левски” №145, предста-
вляващ 66 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот, 
целият с площ 358 кв.м., с идентификатор 56722.659.734 - УПИ 
ІІ, кв.347, отреден за жилищно строителство, дом на актьора, 
младежки дом и административна сграда на ОИСА, на съсоб-
ствениците на цена 8 400 /осем хиляди и четиристотин/ лева 
без ДДС.

2. При желание от страна на съсобствениците да закупят об-
щинския дял от имота на предложената цена, сделката да се 
извърши в срок от три месеца, след приемане решението на 
Общинския съвет.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи дого-
вор за продажба на имота по т.1 със съсобствениците, съгласно 
нормативните изисквания.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да предприеме 
действия за извършване на съдебна делба, при нежелание на 
съсобствениците да закупят общинският дял от имота, на пред-
ложената цена.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление 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 Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1029/12.10.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, 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 № 752/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Об-

щина Плевен, Кооперативен съюз, РПК Наркооп, „Виктория 
филм” и „Плевен филм 99” АД, чрез съдебна делба на недви-
жим имот с идентификатор 56722.659.437, находящ се между 
ул.”Васил Левски” и ул. „Дойран”, гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост и 
чл.60, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се извърши съдебна делба за прекратява-
не на съсобствеността върху недвижим имот с идентификатор 
56722.659.437, целият с площ 5 300 кв.м. -урбанизирана терито-
рия с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, а по 
регулационния план на град Плевен - застроен урегулиран по-
землен имот УПИ ІІІ, кв.117, отреден за административно, би-
тово, финансово, културно и търговско обслужване, и жилищно 
строителство, актуван с АОС №39407/16.09.2013 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен или упълномоще-
но от него лице да предприеме необходимите правни и фактиче-
ски действия за делба по съдебен път на имота по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона 
за общинската собственост и чл.60, ал.1, т.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1036/17.10.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., 
Протокол № 31, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 753/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на 

Сдружение „Подай ръка на животно в беда” върху недвижим 
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имот - частна общинска собственост, представляващ застро-
ен урегулиран поземлен имот УПИ Х, заедно със сграда - вете-
ринарна лечебница, находящ се в с. Пелишат, актуван с АОС 
№40001/06.03.2014 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, 
ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдруже-
ние „Подай ръка на животно в беда” върху недвижим имот, не-
жилищен имот - частна общинска собственост, представляващ 
застроен урегулиран поземлен имот УПИ Х, кв.90 по плана на 
с. Пелишат, целият с площ 560 кв.м., отреден за ветеринарна 
лечебница, заедно с построените в него сгради - полумасивна 
двуетажна сграда, ветеринарна лечебница със застроена площ 
87 кв.м. и прилежаща маза с площ 33 кв.м., както и полумасивна 
едноетажна пристройка със застроена плащ 48 кв.м. - зала за 
животни, актуван с АОС №40001/06.03.2014 г.

2. Безвъзмездното право на ползване да бъде учредено за срок 
от 5/пет/ години.

3. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка 
на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за 
сметка на Сдружение „Подай ръка на животно в беда”.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с 
Председателя на сдружението, договор за безвъзмездно право 
на ползване на имота по т.1, съгласно действащите законови 
разпоредби и условията по предходните точки.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от 
Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1035/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, 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 № 754/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти публична общин-

ска собственост в детски градини и учебни заведения
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, 
чл.79, чл.98 и чл.103 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем, чрез предварително представяне на предложенията в ад-
министрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок 
от 3 /три/ години на части от имоти публична собственост, както 
следва:

- Част от методичен кабинет /занималня/ в ДГ „Ралица” Пле-
вен с площ 22 кв.м. за провеждане на занимания по народни 
танци, при първоначална наемна цена на час 4,40 лв. Депозит 
за участие 50,00 лв.;

- Част от спортна зала „Ученическа спортна школа” - Плевен 
с площ 50 кв.м. за провеждане на спортни занимания по баскет-
бол и волейбол, при първоначална месечна наемна цена 11,50 
лв. Депозит за участие 50,00 лв.

2. Ползването на имотите по т.1 от спечелилия съответната 
процедура наемател, не може да пречи или ограничава учебните 
дейности в учебното и детско заведение.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да организира и проведе проце-

дурите по т.1 от настоящото Решение.
3.2. Да утвърди конкурсните правила за процедурите по т.1 от 

настоящото Решение.
3.3. 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 само-
управление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона 
за общинската собственост, чл.14, чл.79, чл.98 и чл.103 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1040/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, 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 № 755/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за устройване 

на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот 
с идентификатор 03068.175.588 в землището на с. Беглеж за 
срок от 10 години

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската 
собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 
69, ал. 3, т. 2 и чл. 71, ал. 7 от Закона за горите и чл. 62, ал. 2 от 
Наредба  №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Приема следната актуализация на Програмата за управле-
ние и разпореждане с имоти - общинска собственост, в Община 
Плевен през 2017 година, приета с Решение № 458 от 26.01.2017 
год. на Общински съвет - Плевен, а именно:

Допълва програмата, като към Раздел Д - „Имоти, върху които 
Община Плевен има намерение да учреди право на ползване” 
се добавя: 

„т.1. Учредяване право на ползване за устройване на постоя-
нен пчелин с над 10 пчелни семейства върху част от поземлен 
имот с идентификатор 03068.175.588 ( стар № 000588 ) в земли-
щето на с. Беглеж с обща площ от 64,722 дка.” 

2. Учредява безвъзмездно право на ползване върху площ от 
1,000 дка - част от поземлен имот с идентификатор 03068.175.588 
( стар № 000588 ) в землището на с. Беглеж, находящ се в мест-
ността Бели бряг с НТП: Изоставено трайно насаждение, цели-
ят с площ 64,722 дка. Частта от имота, върху която се учредява 
правото на ползване, попада в общинска горска територия, ус-
троена като отдел 214, подотдел „о1” по Горскостопанския план 
на Община Плевен от 2017 година. 

3. Безвъзмездното право на ползване се учредява за срок от 10 
/десет/ години на Георги Николаев Съйков с постоянен адрес с. 
Беглеж, община Плевен, ул. „Цанко Славчев” № 72, собственик 
на над 10 бр. пчелни семейства, с цел устройване на постоянен 

пчелин.
4. Титулярът на учреденото право на ползване по т. 2 и т. 3 

от настоящото решение да извърши необходимите действия 
по реда на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, про-
грами, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони, като подаде уведом-
ление за своето намерение до компетентния орган по чл. 6а 
от Наредбата.

5. При наличие на съгласие от компетентния орган относно 
дейността, за която се учредява правото на ползване, възлага на 
Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и 
фактически действия за изпълнение на т. 2 и т. 3 от настоящото 
решение.     

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 39, 
ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 69, ал. 3, т. 2 и чл. 71, ал. 7 
от Закона за горите и чл. 62, ал. 2 от Наредба  №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1037/17.10.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол 
№ 31, 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 № 756/26.10.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - не-
застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХХІ, кв.88, гр. Славя-
ново, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинска-
та собственост, чл.47, ал.1 и 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. Допълва Годишната програма за управление и разпорежда-
не с имотите - общинска собственост в Община Плевен за 2017 
година в раздел Б „Имоти, които Община Плевен има намерение 
да продаде”, като включва следния имот: „Незастроен УПИ ХХІ 
с площ 735 кв.м., отреден за жилищно строителство в кв.88 по 
плана на гр. Славяново.

2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собстве-
ност актуван с АОС №30709/05.06.1997 г. , находящ се в гр. 
Славяново, представляващ незастроен урегулиран поземлен 
имот УПИ ХХІ с площ 735 кв.м., кв.88, отреден за жилищно 
строителство, чрез публичен търг с тайно наддаване, с предва-
рително представяне на предложенията от участниците в адми-
нистрацията на Община Плевен, при първоначална цена 6 500 /
шест хиляди и петстотин/ лева без ДДС и депозит за участие в 
размер на 10 % от първоначалната цена.

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

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи дого-
вор за продажба на имота по т.2, съгласно нормативните изиск-
вания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, 
ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, 
ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1049/17.10.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 
г., Протокол № 31, точка 31 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 № 757/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дър-

весина от горски територии - собственост на Община Плевен, 
през 2018 година

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии - държавна 
и общинска собственост, и за ползването на дървесина и не-
дървесни горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Приема годишен план за ползване на дървесина от горските 
територии - собственост на Община Плевен, през 2018 година, 
както следва:

(Виж Таблицата) 
2. Ползването на дървесината от общинско горски територии 

да се извършва по следните начини:
2.1. Съгласно чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите чрез про-

дажба на стояща дървесина на корен на търговци, регистрирани 
в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от Закона за горите, 
по реда на чл.49, ал.1, т.1-3 от Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина 
и недървесни горски продукти.

2.2. Съгласно чл.112а, ал.1, т.2 от Закона за горите чрез добив 
и продажба на добитата дървесина на лицата, по чл.71, ал.2, т.1, 
2 и 3 от наредбата за условията и реда за възлагане изпълнение-
то на дейности в горските територии - държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти.

3. Продажба на добитата дървесина да се осъществява по ред 
на чл.66, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 от Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии 
- държавна и общинска собственост, и за ползването на дърве-
сина и недървесни горски продукти.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички 
фактически и правни действия, произтичащи от настоящото 
решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация и чл.7 от Наредбата 
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии - държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1038/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 32 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 758/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Залесяване на част от общински поземлен имот 

с идентификатор 37856.208.41 на с. Коиловци
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 

от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, 
чл.3, ал.1, т.2 от Наредбатга за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии - държавна 
и общинска собственост и за ползването на дървесина и не-
дървесни горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се извърши почвоподготовка и залесяване 
на част от поземлен имот с идентификатор 37856.208.41 - об-
щинска частна собственост, находящ се в землището на с. Кои-
ловци, Община Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необхо-
димите правни и фактически действия в изпълнение на насто-
ящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона 
за общинската собственост, чл.3, ал.1, т.2 от Наредбатга за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии - държавна и общинска собственост и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1039/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 33 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 759/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удължаване продължителността на текущо-

то заседание на Общински съвет - Плевен 
На основание чл.46, ал.1 от Правилника за организацията и дей-

ността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация за мандат 2015-2019 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Удължава продължителността на текущото заседание на Об-
щинския съвет с два часа.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №760/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с проект 

„Фасадна реставрация и подмяна дограма на Център за под-
помагане на личностно развитие - ЦРД”, гр. Плевен, ул. „Дой-
ран”№79, УПИ І, стр. кв.381а, ид. №56722.659.850.1 за външно 
финансиране по Проект „Красива България” 2018 г. (ПКБ)

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с Проект 
„Фасадна реставрация и подмяна дограма на Център за под-
помагане на личностно развитие - ЦРД”, гр. Плевен, ул. „Дой-
ран”№79, УПИ І, стр. кв.381а, идентификатор 56722.659.850.1”, 
за привличане на финансови средства по Мярка 01 „Подобрява-
не на обществената среда в населените места” на Проект „Кра-
сива България” 2018 година.

2. Дава съгласие Община Плевен да осигури като собствен 
финансов принос 59,00% от общия бюджет на проекта по т.1 в 
размер не повече от 169 134,00 лв.

3. Дава съгласие да бъдат запазени постигнатите резултати за 
срок от пет години след приключване изпълнението на проекта 
по т.1, както и да не се променя предназначението на обекта или 
части от обекта на проектната интервенция.

4. Оправомощава Кмета на Община Плевен да подпише дого-
вор по Проект „Красива България” 2018 г. при одобряване фи-
нансирането на проекта по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1028/12.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 34 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 761/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане и третиране на отпадъци от Общи-

на Кнежа в Регионалната система за управление на отпадъ-
ците - Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и във 
връзка с чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за приемане и третиране на битови отпадъци 
от Община Кнежа в Регионална система за управление на отпа-
дъците - Плевен в срок до 31.12.2018 г., считано от 01.12.2017 
г., по цените на Договор №ИРО 2029/18.02.2016 г. с Оператора 
ДЗЗД „Регионално депо - Плевен 2015”.

Землище Отдел/
хектара  № имот Предвидена сеч;

дървесен вид
Предв. ползв. куб.м - 

пл/пр
Гривица 254 н1/1.1 17854.44.188

123.199 Кр.пост.ос.ф. 20%;цр.бл. 20/36пл/пр.куб.м.
255 м /0.3 17854.226.63 Пост.котл.;25%; цр 10/18пл/пр.куб.м.
258 б1/0.4 17854.124.211 Пост.котл.;30%; цр 25/45пл/пр.куб.м.
258 и1/5.9 17854.124.214124.209 Пост.котл.;30%; цр 330/600 пл/пр.куб.м.

Общо        7.7 385/700пл/пр.куб.м.
Буковлък 299 ф /8.1 06999.430.1 Отгл.20%проб.срлп9цр1 435/791 пл/пр.куб.м.

299 у/2.4 06999.430.1 Отгл.15%проб.срлп8цр2 80/145 пл/пр.куб.м.
300 ж/12.1 06999.431.1 Отгл.15%проб.срлп9цр1 360/655 пл/пр.куб.м.
309 з/19.5 06999.557.3; 557.4 Пост.котл.;30%; цр;кдб 490/891 пл/пр.куб.м.

311 в/6.1 06999.10.25;
172.4;138.11 Гола акация 100% 220/400 пл/пр.куб.м.

311 г/1.4 06999.172.1 Гола акация 100% 50/91 пл/пр.куб.м.
312 о/7.7 06999.557.3 Пост.котл.;20%; цр;кдб 125/227 пл/пр.куб.м.
312 п/1.7 06999.557.3 Пост.котл.;20%; цр;кдб 26/47 пл/пр.куб.м.

Общо       59.0 1786/3247пл/пр.к.м.
Върбица 313 ф/15.6 12752.93.91; 93.30;93.196;

110.69; 94.11 Пост.котл.;30%; кдб;цр 240/436 пл/пр.куб.м.
315 д/5.7 12752.110.14 Гола акация;гледичия 210/382 пл/пр.куб.м.

Общо       21.3 450/818 пл/пр.куб.м.
Бръшляница 319 ж1/1.8 06690.202.11 Гола акация 100% 70/127 пл/пр.куб.м.

320 п1/1.8 06690.123.288123.212;123.293;123.214;123.29
2;123.289;123.299;123.294 Гола акация 100% 170/309 пл/пр.куб.м.

321 д/2.4 06690.11.2 Гола акация 100% 110/200 пл/пр.куб.м.
Общо       6.0 350/636 пл/пр.куб.м.
Мечка 323 г/8.4 47963.127.18; 127.21;127.19 Гола акация 100% 210/382 пл/пр.куб.м.

323 е/3.3 47963.127.5; 127.11;127.12 Гола акация 100% 60/109 пл/пр.куб.м.
Общо      11.7 270/491 пл/пр.куб.м.
Коиловци 328 в/2.4 37856.202.6; 202.9;43.2 Гола топол. за продажба 700 плътни куб.м.

317 б/7.2 37856.396.1 Гола акация 290/527 пл/пр.куб.м.
Общо       7.2 290/527 пл/пр.куб.м
Радишево 261 н/8.1 61426.135.14;

135.15;135.13 Отгл.за продажба; чб,бб 180 плътни куб.м.
Землище Пл 269 п/21.5 56722.539.1 Гола акация,пбрс 1080/1964пл/п.куб.м
Общо       21.5 1080/1964пл/п.куб.м.
Бохот 244 у/1.8 05921.50.23 Гола акация 100% 60/109 пл/пр.куб.м.

244 ч/2.2 05921.50.17 Гола акация 100% 80/146 пл/пр.куб.м.
244 ш/3.0 05921.50.16 Гола акация 100% 150/273 пл/пр.куб.м.

Общо       7.0 290/528 пл/пр.куб.м.
Пелишат 245 в1/10.0 55765.121.1 ; 121.200;120.300;122.10;121.30;

121.11;121.21 Гола акация 100% 560/1018 пл/пр.куб.м
Общо       10.0 560/1018 пл/пр.куб.м.
Николаево 221 б/0.6 51620.57.10 Кр.пост.ос.ф. 30%;бл,цр 20/36 пл/пр.куб.м.

221 и/1.6 51620.96.21; 96.20 Кр.пост.ос.ф25%,цр,лп,бл 55/100 пл/пр.куб.м.
221 л/0.4 51620.57.26 Кр.постепенна 30%;бл,цр. 15/27 пл/пр.куб.м.
221 м/0.3 51620.56.3 Кр.постепенна 30%;бл,цр. 10/18 пл/пр.куб.м.
221 н/0.2 51620.96.26 Кр.постепенна 30%;бл,цр. 10/18 пл/пр.куб.м.
221 о/1.2 51620.102.12;

96.21 Пост.котл.25%,цр,срлп,бл 45/82/ пл/пр.куб.м.
221 н1/1.8 51620.115.2 Кр.пост.ос.ф25%,бл,цр. 70/127 пл/пр.куб.м.

Общо       6.1 225 /408 пл/пр.куб.м.
за Ралево -(Беглеж) 215 а1/10.5 03068.191.148 Пост.котл.;30%; бл;цр. 460/836 пл/пр.куб.м.
Общо       10.5 460/836 пл/пр.куб.м
Ласкар 278 н1/7.4 43147.61.1 Гола акация 100% 410/745 пл/пр.куб.м.
Общо       7.4 410/745 пл/пр.куб.м.
Беглеж 216 д/21.3 03068.191.113 Пост.котл.;30%; бл;цр. 920/1673 пл/пр.куб.м
Общо 21.3 920/1673 пл/пр.куб.м.
Къшин 272 а/2.1 41037.41.29 Отгл.прорежд.20%цр,бл. 55/100 пл/пр.куб.м.
Общо  2.1 55/100 пл/пр.куб.м.
Тодорово 275 н1/14.4 72566.28.38 Отгл.10%пробирка цр,бл 205/373 пл/пр.куб.м.
Общо 14.4 205/373 пл/пр.куб.м.
Плевен 293 с1/7.3 56722.545.1 Гола акация 90%ак,пбрс,ор 125/227 пл/пр.куб.м.

303 д1/4.3 56722.474.160 474.14;474.141;474.152;474.16
1;474.153;474.142;474.13 Гола акация 100% 280/509 пл/пр.куб.м.

303 ж2/2.8 567122.84.13 Гола акация 100% 240/436 пл/пр.куб.м.
303 з2/0.6 567.22.83.19 Гола акация 100% 35/64  пл/пр.куб.м.

15.0 680/1236 пл/пр.куб.м.
Общоза м.н. 228.2 8416/15302 пл/пр.куб.м.
Общо прод. 10.5 880 плътни куб.м.
Всичко 238.7 9296 плътни куб.м. 

Таблица към Решение № 757/26.10.2017 гр. Плевен, точка 1
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2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Реше-
нието по т.1 в Протокол на Общо събрание на Сдружение „Ре-
гионално управление на отпадъците - Плевен” и Споразумение 
с Кмета на Община Кнежа относно изпълнение на финансовите 
ангажименти по Договор № ИРО 2029/18.02.2016 г. за третира-
не на отпадъците.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл.61, ал.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1034/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 35 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 762/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план - Парце-

ларен план на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасета на водопроводно отклонение и електро-
провод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3225, в 
местността „Стража” в землището на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.124а, 
ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските 
земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за 
опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасета на водопроводно отклонение и 
електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3225, 
в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, преминаващи 
със сервитут през следните поземлени имоти:

- водопроводно отклонение - през поземлени имоти 701.1239, 
с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведом-
ствен път - публична общинска собственост и 537.173, начин на 
трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път 
- публична общинска собственост;

- електропровод - през поземлени имот: 537.50, с начин на трайно 
ползване - друг вид дървопроизводителна гора - публична общин-
ска собственост; 537.48, с начин на трайно ползване - за местен 
път - публична общинска собственост; 537.173, с начин на трайно 
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична 
общинска собственост; 537.1 с начин на трайно ползване - друг 
вид дървопроизводителна гора - публична общинска собственост; 
701.1239 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, 
ведомствен път - публична общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасета на водопроводно от-
клонение и електропровод до поземлен имот с идентификатор 
56722.701.3225 в местността „Стража” в землището на град Пле-
вен, преминаващи със сервитут през следните поземлени имоти:

- водопроводно отклонение - през поземлени имоти 701.1239, 
с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведом-
ствен път - публична общинска собственост и 537.173, начин на 
трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път 
- публична общинска собственост;

- електропровод - през поземлени имот: 537.50, с начин на трайно 
ползване - друг вид дървопроизводителна гора - публична общин-
ска собственост; 537.48, с начин на трайно ползване - за местен 
път - публична общинска собственост; 537.173, с начин на трайно 
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична 
общинска собственост; 537.1 с начин на трайно ползване - друг 
вид дървопроизводителна гора - публична общинска собственост; 
701.1239 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, 
ведомствен път - публична общинска собственост.

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

ствен 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.11 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.8 от За-
кона за общинската собственост, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и 
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 
от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от 
Правилника за прилагане на закона за опазване на земедел-
ските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0994/17.10.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 26.10.2017 г., Протокол 
№ 31, точка 36 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 763/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за устрой-

ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.2416 в мест-
ността „Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни плано-
ве 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, 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 56722.701.2416 в местността 
„Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура. При изработване 
за 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 устрой-

ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.2416 в мест-
ността „Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни пла-
нове 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 самоу-
правление и местната администрация, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1043/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 37 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 № 764/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.2459 и ПИ 56722.701.408 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 админи-
страция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.2459 и ПИ 
56722.70.408 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и 
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструкту-
ра. При изработване за 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.2459 и ПИ 
56722.701.408 в местността „Стража” в землището на гр. Пле-
вен и парцеларни планове на елементите на техническата ин-
фраструктура.

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 самоу-
правление и местната администрация, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1042/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 38 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 765/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56.22.757.231 в 
местността „Плочата” в землището на гр. Плевен 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 админи-
страция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен 
план - План за застрояване за ПИ 56722.757.231 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен. При изработване за под-
робния 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.231 в мест-
ността „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

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 самоу-
правление и местната администрация, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1048/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 39 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 № 766/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подробен 

устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.232 в 
местността „Плочата” в землището на гр. Плевен 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, 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 56722.757.232 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен. При изработване за под-
робния 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.232 в мест-
ността „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

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 самоу-
правление и местната администрация, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1047/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 40 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 № 767/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.236 
в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и одобрява-
не 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, 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 56722.757.236 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен. При изработване за под-
робния 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.236 в мест-
ността „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

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 самоу-
правление и местната администрация, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1046/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 41 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 № 768/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.230 
в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и одобрява-
не 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, 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 56722.757.230 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен. При изработване за под-
робния 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.230 в мест-
ността „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

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 самоу-
правление и местната администрация, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1045/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 42 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 № 769/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.229 
в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и одобрява-
не 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, 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 56722.757.229 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен. При изработване за под-
робния 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.229 в мест-
ността „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

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 самоу-
правление и местната администрация, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1044/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 43 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 № 770/26.10.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.240 
в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и одобрява-
не 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, 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 56722.757.240 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен. При изработване за под-
робния 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.240 в мест-
ността „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

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 самоу-
правление и местната администрация, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1051/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 44 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 № 771/26.10.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.239 
в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и одобрява-
не 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, 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 56722.757.239 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен. При изработване за под-
робния 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.239 в мест-
ността „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

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 самоу-
правление и местната администрация, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1050/17.10.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.10.2017 г., Протокол № 31, точка 45 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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- Разкажете ни колко са 
кандидатствалите проекти 
през 1976 година?

Арх. Емил Дечев: Това, кое-
то успяхме да видим от прото-
колите от оценката на журито са 
- 6 колектива с 8 проекта. Един 
от колективите - арх. Георги Ко-
чков, арх. Михаил Караязов и 
арх. Атанас Петров са изготви-
ли три самостоятелни проекта, 
но са се представяли като един 
колектив. Сроковете са били 
много кратки, като за месец е 
трябвало да се направи проект 
за участие в конкурса, и то - в 
извънработно време.

- Според тези проекти, как 
е трябвало да изглежда Пано-
рамата?

- Няма как да го разкажем, 
защото трябва да се види. Има 
запазени макети, но информа-
цията не е събрана и системати-
зирана. В Държавен архив има 
макети от стиропор и дървен 
макет. Тогава се работеше на 
ръка и визуализацията беше за-
дължителна.

- Чел съм, че е ползван 
чужд опит в проектирането?

Арх. Пламена Цачева: Не-
зависимо, че има панорами и в 
други страни, в Русия са праве-
ни проучванията, защото имаше 
техническо задание и сключен 
договор с руски художници. В 
основата му седеше указание-
то на художника Овечкин, кой-
то щеше да рисува платното с 
колектив художници от студио 

Беше страхотна еуфория, а ние
не очаквахме да е толкова трудно

Архитектите на Панорамата:

По повод Деня на архитекта в 
Плевен беше представена постер-
на изложба, посветена на строи-
телството на Панорама „Плевен-
ска епопея 1877 г.” В продължение 
на седмица жители и гости на 
града имаха възможност да ви-
дят снимки на проектите, канди-
датствали за одобрение преди 40 
години, както и работния проект 
на арх. Иво Петров и арх. Пламе-
на Цачева, по който е построена 
сградата. „Идеята се зароди още 
2015 г., когато направихме излож-
ба за централната градска част 
на Плевен. Тогава показахме сгра-
дите и развитието на площадно-
то пространство в центъра през 
годините. Събирайки информаци-
ята, в Държавен архив открихме 
много информация за Панорама-
та. Разговаряхме с архитектите 
Иво Петров, Пламена Цачева и 
Иван Стефанов и така се зароди 
идеята на по-следващ етап да се 
направи изложба. Тя е посветена 
на 140-годишнината от Освобож-
дението на Плевен, 110 години на 
военноисторическите музеи и 40 
години от построяването на Па-
норама „Плевенска епопея 1877 г.” 
Оказа се, че самият аз знам много 
малко за строителството. Носеха 
се слухове за архитектите, освен 
имената на авторите се намесва-
ха и други, водеха се спорове чия е 
идеята и т.н., но искахме младите 
архитекти и обществеността да 
видят проектите. Те не са показ-
вани от 1976 година и ние ги пред-
ставихме за първи път”, обясни за 
вестник „Плевен” арх. Емил Дечев, 
председател на плевенския клон на 
Съюза на архитектите в Бълга-
рия.

Потърсихме и двамата ав-
тори на проекта, за да ни разка-
жат за идеята, стротелството 
и проблемите, съпътствали ра-
ботата им.

„Греков”. Та това задание беше 
водещо. Залата трябваше да 
бъде цилиндрична. И на този 
критерий се оценяваха работите. 
Така, според заданието, проек-
тите си приличаха по формата, 
но се различаваха по философи-
ята си. Панорамата е една къща 
за картината в нея. Журирането 
беше от плевенски архитекти, 
представител от София, както и 
архитекти от Москва и Ростов 
на Дон. 

Арх. Иво Петров: В про-
токола на журито са описани с 
точност мотивите за класира-
нето на отделните проекти и 
забележките към всеки идеен 
проект. По тази причина не бе 
присъдена първа награда, а вто-
рата награда получи проектът 
на арх. Пламена Цачева и арх. 
Иван Стефанов. И след това се 
подредиха останалите като „за-
вишени откупки”, „занижени 
откупки”, „поощрения” и т.н.

Арх. Цачева: Журирайки, 
инвеститорът (в лицето на ръ-
ководството на Плевен по онова 
време) направи изводи и те за-
легнаха в следващото задание за 
проекта. Например - философи-
ята за изнасянето на щиковете 
на плевенската победа бе зада-
дено на по-следващото проекти-
ране като задължително. Непри-
съждането на първа награда по 
тогавашните регламенти даваше 
възможност на инвеститора да 
възложи по избор кой да израбо-
ти проекта. И определяше пра-
вилата, какво да се проектира. 

А нашата Панорама е една от 
най-големите и трябваше да от-
говори на художествената ком-
позиция.

Арх. Петров: Това, което 
след конкурса се възложи, беше 
да се направи проект от самото 
начало. Ние с Пламена Цачева 
направихме два вариатна и те 
минаваха на съвети в Общината, 
в окръга, в София, на Върховен 
архитектурен съвет, в Минис-
терство на културата, като на-
всякъде се правеха препоръки. 
Накрая трябваше да се израбо-
ти трети вариант, в който да се 
включат първите два с препоръ-
ките, направени по тях. На прак-
тика идейният проект започна 
отново от начало, с включените 
препоръки, част от които бяха 
взаимствани от останалите осем 
проекта. Като пример - в поло-
вината от проектите имаше щи-
кове и заданието, което ни беше 
дадено, бе да ги има в оконча-
телния вариант.

Арх. Цачева: И да кажа, че 
всичко бе оставено за накрая и 
се бързаше, защото до последно 
не се знаеше къде ще се строи 
Панорамата. Плевенското ръко-
водство тогава дръзна да избър-
за и реши да я открие на 10 де-
кември 1977 г. Беше страхотна 
еуфория. Събираха се пари от 
граждани и когато работата на-
бра скорост тук, ЦК на БКП каза 
„да”. А Людмила Живкова беше 
първият държавник тогава, кой-
то дойде през март (или април) 
1978 г. и разгледа Панорамата, 

като това беше първата стъпка 
за признаването й на централно 
ниво. Баща й дойде - няколко го-
дини след това.

- Искам да Ви попитам, 
как двама млади тогава ар-
хитекти, дръзнаха да строят 
такъв обект от национално 
значение, какъвто не е имало 
в страната?

- Може би, защото бяхме мла-
ди. Не очаквахме да е толкова 
трудно. Но предвид създадената 
тогава обстановка, която няма 
да коментирам, ще споделя, че 
приехме с натиск. Нямаше про-
ект и ние проектирахме, а стро-
ителството вървеше паралелно. 

Арх. Петров: Две седмици 
след като ни възложиха работ-
ния проект бе направена пър-
вата копка. Понякога проектът 
изпреварваше с часове или ден 
работата на обекта. Ние започ-
нахме от основите и нямаше как 
да се прави, например канали-
зация на третия етаж, защото 
отдолу беше вече построено без 
тази инфраструктура. Това мно-
го усложняваше работата ни, 
защото трябваше да предвидим 
всичко. 

- Сами ли работихте или 
имахте помощници?

- Имахме екип от техници. 
Конструкторите също бяха че-
тирима инженери с екип от тех-
ници. Тук е добре да се спомене, 
че конструктор на първите два 
етажа беше инж. Борис Заха-
риев, вертикалните елементи 
са на Благой Монов, метално-

то покритие - на инж. Вера Ка-
равасилева и частта от втория 
етаж нагоре (защото се оказа, 
че няма технологично време за 
монолитно строителство), коя-
то е сглобяема, бе възложена 
на инж. Илия Митев от София. 
Той разработи сглобяемата част, 
която се монтираше със завар-
ки. Цилиндърът също е сглобя-
ем. Платното беше поставено, а 
художниците рисуваха наравно 
със строителството, което про-
дължи до самото откриване.

- Някои от тези имена, кои-
то споменахте, са ми непозна-
ти. Не мислите ли, че трябва 
те да бъдат поставени някъде 
на видно място в (или около) 
сградата?

- Имаше такава идея, но не 
се осъществи. Сега някои екс-
курзоводи съобщават имената 
на архитектите и на водещия 
художник Николай Овечкин. Но 
за инженерите и строителите, 
а и за организациите, които са 
участвали, няма нито дума. А 
това бяха хора, които получи-
ха награди за качествения и за 
кратки срокове труд, който по-
ложиха през 1977 година.

- Какво мислите за нововъ-
веденията от по-ново време в 
Панорамата. Визирам пано-
рамния асансьор, който бе по-
строен на фасадата, и който не 
работи?

- Проектът е наш. Идеята 
беше да се намерят пари за ос-
новен ремонт и реконструкция 
на сградата. Тя нямаше топлои-
золация и се появяваше конденз. 
Открита бе възможност за кан-
дидатстване по програма „Тури-
зъм”, която изискваше някои ха-
рактерни неща. Тогава се вкара 
идеята на директора за постро-
яване на панорамен асансьор на 
предната фасада. Влязохме по 
тази програма и бе направено 
саниране и основен ремонт на 
електроинсталации, климатична 
техника, осветление, рехабили-
тираха се двата вътрешни асан-
сьора и се поднови настилката. 
Извършиха се и други дейности. 
Но панорамният асансьор не ра-
боти, заради дребни проблеми. 
Например не могат да се наме-
рят 3 000 лв. за климатик на ка-
бината. Ние лично намерихме 
фирма, която да монтира венти-
лационни решетки и я убедихме 
да ги дари. Сега остава асансьо-
ра и да се оправи черен гумиран 
кабел, който се нагрява и къса от 
високата температура. Може да 
се вземе някой с метализирана 
обвивка. И вместо да се съобра-
зяват с фирмата, която не желае 
да поддържа асансьора, заради 
горещините в кабината и къса-
щия се кабел, могат да се на-
мерят малко пари и да се реши 
този проблем.

Арх. Дечев: Идеята ни е 
таблата, които представихме на 
гражданите, да дарим на Пано-
рамата, за да бъдат изложени 
в някоя зала до входа, и да се 
разглеждат от посетителите, ре-
дом с картините, панорамното 
платно и диорамата. Размерите 
на чертежите са много големи 
и не е възможно да се покажат 
в оригинал, но в сбита форма и 
поставени на постери е достъп-
но за хората, посетили една от 
емблемите на Плевен.


