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Иван Миндиликов - кмет на Плевен от 1924 до 1931 
година и проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. - ректор на Ме-
дицинския университет в града, ще бъдат удостоени 
със званието “Почетен гражданин на Община Плевен”. 
Това реши Общинският съвет на Плевен на последно-
то си заседание. На тържествена сесия за Празника на 
Плевен - 15 май от 10 часа в Актовата зала на Община 
Плевен, званията ще бъдат връчени. Това на Иван Мин-
диликов е присъдено посмъртно.

И двете предложения бяха внесени от председате-
ля на местния парламент Мартин Митев на база на 
решенията на Комисията по чл.39, ал.1 на Наредба 
№11 за символиката, знаците, официалните празни-
ци и отличията на Община Плевен и съгласно чл.39, 
ал.2 на същата наредба. Званието “Почетен гражда-
нин на Община Плевен”  се присъжда на български 
и чуждестранни граждани за: изключителен дългого-
дишен последователен принос и заслуги за развитие-
то на Община Плевен; изключителни постижения в 
областта на обществения, научния, стопанския, соци-
алния, културния и спортен живот; принос, свързан 
с утвърждаване авторитета на Община Плевен; дъл-
гогодишна обществено-полезна дейност и дейности, 
свързани със социалното подпомагане и развитието 
на гражданското общество в Общината; дарителство 
с непреходна стойност и обществена значимост и за 
проявен изключителен героизъм. 

Гражданин и общественик, 
политик и кмет на Плевен от 
1923 до 1931 г. Осемгодишното 
му управление оставя ярка диря 
в общественото, стопанското и 
културно развитие на Плевен и 
допринася много за превръщане-
то му в модерен град с европей-
ски облик и развита икономика. В 

Многобройни са приносите на 
проф. д-р Славчо Томов за раз-
витие на Медицинския универси-
тет и утвърждаване на висшето 
училище и Плевен като предпо-
читан образователен, научноиз-
следователски и здравен център, 
привличащ все повече български и 
чуждестранни студенти и учени 

Удостояват Иван Миндиликов и проф. д-р Славчо Томов 
със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПЛЕВЕН!

Иван 
Миндиликов

резултат на перспективното мислене на Иван Миндиликов 
в Плевен са създадени първите в страната доходоносни об-
щински стопански предприятия, които се самоиздържат 
и реализират печалба като електрическата централа и 
модерната кланица с хладилна инсталация. По негова ини-
циатива е модернизиран и известният в страната ни и 
на Балканите Сър пазар - пазар за добитък. През 1930 г. 
е построена гара в непосредствена близост до града. Об-
щественикът Миндиликов е член на читалищното настоя-
телство. От януари 1929 г. издава и в. „Народна дума”, на 
страниците на който чертае пътищата за просперитета 
на Плевен. Той е и един от учредителите на Съюза на гра-
довете и активен негов деятел. Иван Миндиликов очертава 
новата стопанска физиономия на Плевен и полага солидна 
основа за бъдещото развитие на града.

Проф. д-р Славчо 
Томов, д.м.н.

в града. Открояването на МУ-Плевен на картата на ви-
сшето медицинско образование не само у нас, а и в Евро-
па, несъмнено допринася за издигане на имиджа на Плевен. 
Първият мандат на проф. д-р Томов като Ректор на Меди-
цинския университет /2013-2017/ стартира в светлината 
на тържественото отбелязване на 40-годишнината от ос-
новаването на висшето училище. На 16 март 2017 г. проф. 
д-р Томов е преизбран за Ректор, като и през втория си ман-
дат на управление /2017-2021 година/ продължава полити-
ката на развиване и утвърждаване на новаторския имидж 
на вуза и на града. Проф. д-р Томов е завършил множество 
курсове и специализации у нас и в чужбина по лапароскоп-
ска и гинекологична хирургия, член е на редица национални 
и международни организации, носител е и на престижни 
награди.
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„ТИБОР” ЕАД
Кооперативен пазар - гр. Плевен, ул. „Княз Батенберг” №17

ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И МАСИ
за хран. стоки, железария, облекла и обувки, ателиета за услуги, аптеки и др.

Всеки петък от 10:00 ч. - търг
От понеделник до четвъртък - тръжна документация, оглед и запознаване с условията за участие

Обекти и маси за търга - списъци и информация от деловодството и на таблата за обяви на пазара

за контакти: 0879/ 808-927; 064/ 899 992

1. Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен - бакалавър/магистър 
хуманитарен профил или езикова гимназия
- Задължително владеене писмено и говоримо на два от следните езици: 
немски, английски, френски, руски, румънски, турски, испански

 
2. Необходими документи:

- Писмено заявление (свободен текст); 
- Мотивационно писмо; 
- Професионална автобиография (CV) по европейски образец; 
- Диплом с приложение за придобита образователно-квалификационна 
степен - оригинал за сверка и копие;
- Документ за владеене на съответния език - дипломи, сертификати. 

3. Начин на провеждане на конкурса:
Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на 
условията за заеманата длъжност, ще бъдат писмено поканени на събе-
седване.
Неодобрените кандидати ще бъдат информирани писмено.

Документите се подават лично в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
при служител „Човешки ресурси” от 8:30 до 17:00 ч.

в срок от 14.05. 2018 до 13.06.2018 г. 
Телефони за информация: 0877 145 370 - служител „Човешки ресурси”  и  

064/83 02 51 за връзка с „Човешки ресурси”.

РЕГИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН

обявява конкурс за длъжността „Екскурзовод”

Среща с граждани, организи-
рана от кмета на Община Пле-
вен Георг Спартански по повод 
справяне с проблемите с безсто-
панствените кучета, се проведе 
в зала „Плевен”. Присъстваха 
председателят на Общински съ-
вет – Плевен - Мартин Митев, 
секретарят на Общината - Пау-
лина Кирова, началникът на от-
дел „Екология” - инж. Павлина 
Тодорова, журналисти и около 
40 граждани и представители на 
неправителствени организации.  

Пред всички кметът подчер-
та, че въпросът с безстопанстве-
ните кучета е много сериозен 
и не е от вчера. Той припомни 
направеното до момента за съз-
даване на постоянен приют за 
безстопанствени кучета, кой-
то ще е в бившата Ветеринар-
на лечебница в Плевен на ул. 
„Г. М. Димитров” № 106 след 
преустройство на сградите. Ка-
пацитетът ще е за около 2 000 
животни. В момента се прави 
препроектиране на съществу-
ващата база, след което ще е 
ясно на каква стойност ще са 

ремонтите. Следващата стъпка 
е общинските съветници да ре-
шат дали финансирането на дей-
ностите да стане чрез изтегляне 
на инвестиционен кредит и да 
се проведе процедура за избор 
на изпълнител на строително-
монтажните работи. Точна дата 
на началото на ремонта на новия 
приют няма как да се определи, 
докато не приключи окончател-
но процедурата предвид веро-
ятността за обжалване, обясни 
Георг Спартански. 

Градоначалникът беше кате-
горичен, че целта на срещата е 
проблемът да бъде коментиран 
очи в очи с хората, публично да 
се обменят идеи за устойчивото 
му решаване. Гражданите пред-
ложиха провеждането на разяс-
нителни кампании сред хората за 
причините, водещи до нараства-
не броя на бездомните животни, 
провеждане на кампании в учи-
лищата за възпитаване от ранна 
възраст у децата на любов и отго-
ворно поведение към животните, 
активизиране на кампаниите за 
популяризиране на осиновява-

нията на безстопанствени куче-
та, осъществяване на граждан-
ски контрол върху дейностите, 
извършвани в сега действащия 
кастрационен център в с. Кър-
тожабене и назначаване на още 
специалисти ветеринари там, 
както и да се изпрати плевенски-
ят екип от кастрационния център 
на обмяна на опит в столицата 
при голяма международна при-
родозащитна организация. Сред 
предложенията бяха и да се ор-
ганизират също кампании за да-
ряване на средства за постоянния 
приют, за участие с доброволче-
ски труд, както и много други.

С тази дискусия не слага-
ме край на проблема, темата е 
отворена, работещите предло-
жения ще стигнат до общин-
ските съветници и те ще вземат 
конкретните решения. Нека в 
Плевен дойдат още неправи-
телствени организации за защи-
та на животните, всяка помощ 
ни е добре дошла. Пишете ми, 
ползвайте активно правата си на 
граждани, апелира кметът Георг 
Спартански. 

Филмът „Плевен: Краят на 
войната. Началото на Европа”, 
който е съвместен проект на Об-
щина Плевен и „Файв Стар Ме-
диа Груп”, спечели наградата в 
категория „История и култура”, 
подкатегория „Документален 
филм” в ХІV Международен 
Тур Филм Фест „На източния 
бряг на Европа” 2018 - Велико 
Търново. Лентата е посветена 
на легендарната обсада на Пле-
вен по време на последната Ру-
ско-турска война /1877-1878 г./ 
и е създадена по повод 140-го-
дишнината от Освобождението 
на града ни. 

В документалния филм зри-
телите се запознават с легендар-
ните военачалници, свързали 
имената си с битките за Плевен, 
включени са игрални въстанов-
ки на историческите събития и 
хроника на бойните действия, 
представени със съвременните 
средства на компютърната ани-
мация, анализи на стратегиите 
и на оръжията на воюващите 
страни.

Режисьор и сценарист на 
лентата е Степан Поляков /
„A Sudden Halt”, „Once Upon 
a Time… There Were Three 
Kingdoms”/, главен оператор 
Момчил Александров /„Yoga 
Warrior”, The Kingdom of the 
Light”/, композитор е Вале-
ри Пастармаджиев, известен с 
участието си в групите Faces и 

Swing Regime, режисьор по мон-
тажа е Цветелина Василева, из-
пълнителен продуцент - Вивиан 
Бояджиева. Заради знаменател-
ната годишнина продуцентската 
компания, подпомогната от пле-
венския бизнес, направи  сним-
ки и в градове в чужбина, пряко 
свързани със събитията. Екипът 
бе допуснат до дворците Ерми-
таж и Петерхоф в Санкт Петер-
бург, Високата порта в Истанбул, 
Шьонбрун във Виена... Сътруд-
ниците на продукцията откриха 
неизвестни факти от османските 
архиви, а Регионалният военно-
исторически музей в Плевен 
предостави уникалния си сним-
ков архив от онези времена.

Първата премиера на „Пле-
вен: Краят на войната. Начало-
то на Европа” се състоя в града 
ни в рамките на програмата за 
честване на 140 години от Пле-
венската епопея. 

През 2016 г. Файв Стар Ме-
диа, отново в партньорство с 
Община Плевен, създаде пре-
зентационния филм за истори-
ята на града „Вълни по равни-
ната”, част от другата поредица 
на продуцентската компания 
в БНТ - „Световните градове 
на България”. Лентата спече-
ли огромен зрителски интерес. 
Според статистика на БНТ тя е 
фаворит в излъчванията на по-
редицата „Световните градове 
на България” през 2017 година. 

Благотворителен концерт 
„Ние обичаме България“ в под-
крепа на Панорама „Плевенска 
епопея 1877 г.“ ще събере на една 
сцена някои от най-популярни-
те български изпълнители на 22 
май в зала „Арена Армеец“. Ве-
селин Маринов, Тоника Домини, 
Дует Ритон, 100 KILA, СкандаУ, 
Deep Zone Project, Мистерията на 
българските гласове, Берковската 
духова музика, ансамбъл „Филип 
Кутев“, Славка Калчева и Поли 
Паскова припознаха каузата и се 
съгласиха да участват в спекта-
къла напълно безвъзмездно. Кон-
цертът ще бъде кулминацията на 
дългосрочната национална кам-
пания на BILLA България „Ние 
обичаме България“ 2018, която 
цели подпомагането на памет-
ници на културата и природни 
забележителности, част от Стоте 
национални туристически обек-
та. През 2018 г. инициативата ще 
подкрепи един от най-значимите 
български символи - Панорама 
„Плевенска епопея 1877 г.“. 

Всички средства, събрани от 
концерта в „Арена Армеец“, ще 
бъдат дарени за обекта. Билетите 
за спектакъла са на цена 10 лв. и 
могат да бъдат открити в мрежата 
на Тикетпро, както и във всички 
магазини на BILLA в София и 
Плевен. Всеки, който желае да 
подкрепи инициативата, може да 
го направи и като закупи бранди-
рана торбичка за пазаруване от 
плат на цена от 3.99, като 1 лев от 
всяка продадена бройка ще отива 
за каузата.

Кампанията „Ние обичаме 
България“ се осъществява с 
подкрепата на Министерството 
на туризма и Община Плевен. 
Основен медиен партньор е bTV 
Media Group.

Идеи за преодоляване на проблема с уличните кучета 
бяха обсъдени на дебат, предложен от кмета 

Продукция на Община Плевен получи
награда на ХIV Международен Тур Филм Фест

„За трета поредна година 
BILLA организира голям бла-
готворителен концерт в подкре-
па на значима кауза. Надявам 
се той да има същия успех като 
предходните два и отново да на-
пълни зала „Арена Армеец“. И 
през 2018 г. ще се насладим на 
някои от най-хубавите български 
песни и танци и в същото време 
ще допринесем за опазването на 
културно-историческото ни на-
следство. Това е кауза, зад която 
е важно да застане цялото ни об-
щество, за да можем да оставим 
нещо след себе си и да възпитаме 
у децата си любов към България“, 
коментира Бойко Сачански, Упра-
вител на BILLA България.

В рамките на кампанията „Ние 

обичаме България“ търговската 
верига организира безплатни уро-
ци по народни танци на паркин-
гите на магазините си в 18 града 
в страната. Инициативата ще се 
провежда всяка събота и неделя 
от 11 до 12 ч. в периода 17 март - 
29 април в партньорство с местни 
школи по народни танци, които 
обучават любители. Целта е те да 
бъдат подкрепени и стимулирани 
да продължават да са посланик на 
българските традиции. Ще бъде 
организирано състезание между 
школите, включили се в уроците 
по народни танци, като наградата 
за победителите е участие в го-
лемия благотворителен концерт 
в подкрепа на Панорамата на 22 
май в зала „Арена Армеец“.

BILLA организира благотворителен концерт 
в подкрепа на Панорамата в Плевен
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Р Е Ш Е Н И Е № 923/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество

 На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, 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 Административнопроцесуалния ко-
декс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, както следва:

§1. В глава четвърта „Разпореждане с общински 
недвижими имоти и движими вещи - частна об-
щинска собственост”, раздел І „Общи разпоредби” 
в чл.46, ал.2 и ал.3 се отменят, като ал.4 става ал.2.

§2. В глава четвърта „Разпореждане с общински 
недвижими имоти и движими вещи - частна об-
щинска собственост”, раздел ІІ „Разпореждане с 
общински недвижими имоти чрез правна сделка” 
чл.51, ал.1 се променя, като се създава изречение 
второ със следното съдържание:

„Чл.51(1) Продажба на земя - частна общинска 
собственост на собственик на законно построена 
върху нея сграда, се извършва от Кмета на Община-
та без търг или конкурс, въз основа на решение на 
Общинския съвет и при условие, че за общинската 
земя е отреден УПИ с предвиждане, съответстващо 
на учреденото и реализирано право на строеж. За 
имота се изготвя оценка от лицензиран оценител, 
като се взима предвид разликата между цената на 
правото на собственост на земята и цената на реа-
лизираното право на строеж върху нея.”

§3. В глава четвърта „Разпореждане с общински 
недвижими имоти и движими вещи - частна об-
щинска собственост”, раздел ІІ „Разпореждане с 
общински недвижими имоти чрез правна сделка” 
в чл. 53 ал.1 и ал.2 се променят и придобиват след-
ната редакция:

„Чл. 53. (1) Въз основа на представените докумен-
ти по чл. 51 Кметът на Общината издава заповед, 
в която определя купувача; имота, върху който се 
прехвърля правото на собственост; цената; дължи-
мия данък и такси; редът, начините и условията на 
плащане; други изисквания, които купувачът тряб-
ва да изпълни.”

(2) В едномесечен срок от връчване на заповедта, 
лицето, подало молба за закупуване, заплаща цена-
та съгласно решението на Общинския съвет.”

§4. В глава четвърта „Разпореждане с общински 
недвижими имоти и движими вещи - частна об-
щинска собственост”, раздел ІІ „Разпореждане с 
общински недвижими имоти чрез правна сделка” 
чл.58 се променя и придобива следната редакция:

„Чл. 58. Право на строеж върху имот - частна об-
щинска собственост, за гаражи или други построй-
ки на допълващо застрояване в урегулиран позем-
лен имот, се учредява от Кмета на Общината след 
решение на Общинския съвет и след провеждане 
на публични търгове в следната последователност:

1. в първият търг се допускат само лица притежа-
ващите собственост в същия урегулиран поземлен 
имот.

2. при липса на кандидати за някой от обявените 
обекти - гаражи или други постройки на допълва-
що застрояване, се обявява нов търг, до който за 
участие се допускат всички желаещи.”

§5. В глава четвърта „Разпореждане с общински 
недвижими имоти и движими вещи - частна об-
щинска собственост”, раздел ІІ „Разпореждане с 
общински недвижими имоти чрез правна сделка” 
в чл.61, ал.2 думите „режийни разноски” се зали-
чават.

§6. В глава четвърта „Разпореждане с общински 
недвижими имоти и движими вещи - частна об-
щинска собственост”, раздел ІІІ „Настаняване под 
наем, продажба или замяна на общински гаражи 
и ателиета за индивидуална творческа дейност” в 
чл.73, ал.3 думите „режийни разноски” се залича-
ват.

§7. В глава пета „Условия и ред за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкур-
си”, раздел I „Общи разпоредби” чл.80а се отменя.

§8. В глава пета „Условия и ред за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкур-
си”, раздел II „Условия и ред за провеждане на пуб-
личните търгове”, в чл.83, ал.6 и ал.7 се отменят.

§9. В глава пета „Условия и ред за провеждане 
на публични търгове и публично оповестени кон-
курси”, раздел II „Условия и ред за провеждане на 
публичните търгове”, в чл. 95 думите „режийни 
разноски” се заличават.

§10. В глава пета „Условия и ред за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси”, 
раздел III „Условия и ред за провеждане на публично 
оповестените конкурси” чл.101а се отменя.

§11. В глава пета „Условия и ред за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси”, 
раздел III „Условия и ред за провеждане на публично 
оповестените конкурси” чл.101б се отменя.

II. Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество влиза в сила 7 дни след пуб-

ликуването и на Интернет страницата на Община 
Плевен.

 Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинска-
та собственост, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за нор-
мативните актове, при спазване изискванията на 
чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 
77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, 
по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0617-1/23.03.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 27.04.2018 г., Протокол № 39, 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 № 924/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение 

през 2017 г. на мерки от Програма за управление 
на отпадъците на територията на Община Пле-
вен 2016-2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение през 2017 г. на мер-
ки от Програма за управление на дейностите по от-
падъците на Община Плевен 2016-2020 г.

Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Ре-
шение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0061-
2/26.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 
39, точка 2 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 № 925/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане актуализиран документ 

за изпълнение на Плана за развитие на Община 
Плевен /2014-2020 г./

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.13, ал.3 от Закона за реги-
оналното развитие и чл.38, ал.4 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Приема „Актуализиран документ за изпълне-
ние на Плана за развитие на Община Плевен /2014-
202 г./”.

2. Текстът на „Актуализиран документ за изпъл-
нение на Плана за развитие на Община Плевен 
/2014-2020 г.” е неразделна част от настоящото Ре-
шение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.13, ал.3 от Закона за регионалното развитие 
и чл.38, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0775-2/17.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 39, 
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 № 926/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на годишна програма 

за развитие на читалищната дейност в Община 
Плевен за 2018 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.26а, ал.2 от Закона за на-
родните читалища

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Приема Годишна програма за развитие на чита-
лищната дейност за 2018 година за читалищата на 
територията на Община Плевен.

2. Годишната програма за развитие на читалищ-
ната дейност за 2018 година е неразделна част от 
настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.26а, ал.2 от Закона за народ-
ните читалища, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1254/17.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 
39, точка 4 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 № 927/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Доклад за наблюдение 

изпълнението на Плана за действие на Община 
Плевен за 2014-2017 г. в изпълнение на Национал-
ната и областната стратегии за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живее-
щи в сходна на ромите ситуация 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Приема Доклад за наблюдение изпълнението 
на Плана за действие на Община Плевен за инте-
грация на ромите за периода 2014-2017 г., който е 
неразделна част от настоящото Решение.

2. Докладът по т.1 е неразделна част от Актуали-
зирания план за действие на Община Плевен за ин-
теграция на ромите за периода 2014-2017г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1256/17.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 
39, точка 5 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 № 928/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменения на Решения на Общин-

ски съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №013 от 16.11.2015 г., изм. с 
Решение №559 от 27.04.2017 г. на Общински съвет 
- Плевен за утвърждаване на състав на Обществен 
съвет по социално подпомагане, както следва:

1. В т.2.7. вместо Стефан Захариев избира за член 
на Обществения съвет д-р Елза Крумова Пачева.

2. В т.2.9. Вместо Лена Ламбова избира за член 
на Обществения съвет Добромир Кристиянов Бан-
джаков.

ІІ. Изменя Решение №019 от 21.12.2015 на Об-
щински съвет - Плевен за определяне състав на 
Наблюдателна комисия към Общински съвет - Пле-
вен, както следва:

В т.ІІІ.5 вместо Стефан Захариев - Началник отдел 
„Здравеопазване” в Община Плевен избира за член 
на Комисията д-р Елза Крумова Пачева - Началник 
отдел „Здравеопазване и социални дейности” в Об-
щинска администрация Плевен.

В т.ІІІ.6 длъжността „началник-отдел” се заменя 
с: „ „Директор на Дирекция”.

ІІІ. Изменя Решение №059 от 28.01.2016 г., изм. с 
Решение №708 от 25.09.2017 г. на Общински съвет 
- Плевен за избор на Комисия за разпределение на 
средствата за подпомагане решаването на репро-
дуктивни проблеми на граждани на Община Пле-
вен, както следва:

1. В т.2.9. вместо Стефан Захариев - Началник от-
дел „Здравеопазване” в Община Плевен избира за 
член на Комисията д-р Елза Крумова Пачева - На-
чалник отдел „Здравеопазване и социални дейнос-
ти” в Общинска администрация Плевен.

2. В т.2.10 абревиатурата „ФСД и УС” се заменя 
с „ФСД”.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование 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 Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1248/16.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 
39, точка 6 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 № 929/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване числеността на ОП 

„Управление на общински земи и гори”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.52, ал.3 и 4 от Закона за 
общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Считано от 01.05.2018 г., увеличава численост-
та на Общинско предприятие „Управление на об-
щински земи и гори” с 1,5 /една и половина/ щатни 
бройки.

2. Изменя чл.4, ал.4 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общинско предприятие „Уп-
равление на общински земи и гори” на 19,5 щатни 
бройки.

3. Средствата за издръжка на Общинско пред-
приятие „Управление на общински земи и гори” за 
новооткритите длъжности се предвиждат в общин-

ския бюджет за 2018 година.
4. Възлага на Директора на Общинско предпри-

ятие „Управление на общински земи и гори” да 
извърши подбор и да назначи двама служители, съ-
образно утвърдените от Кмета на Община Плевен 
численост и длъжност разписание на предприяти-
ето.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.52, ал.3 и 4 от Закона за об-
щинската собственост, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0672-4/17.04.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 
г., Протокол № 39, 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 № 930/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с 

„Фонд за органите на местното самоуправление в 
България - ФЛАГ” ЕАД, за поемане на дългосрочен 
общински дълг по реда на Закона за общински дълг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.4, т.7, чл.13 и чл.17 от За-
кона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

 Дава съгласие Община Плевен да сключи дого-
вор за кредит с „Фонд за органите на местното са-
моуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата 
на който да поеме дългосрочен общински дълг под 
формата на револвиращ кредит, с цел реализация на 
проект,№ BG16RFOP001-1.007-0002-C01 „Подо-
бряване на условията за предоставяне на модерни 
образователни услуги в областта на образование-
то”, финансиран от оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020, приоритетна ос „Устойчиво 
и интегрирано градско развитие”, процедура № 
BG16RFOP001-1.001-039„Изпълнение на интегри-
рани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020”, при следните параметри:

Максимален размер на дълга - 3 900 000,00 лева 
/Три милиона деветстотин хиляди лева/.

Валута на дълга - BGN /български лева/.
Вид на дълга - Дългосрочен дълг, поет с договор 

за общински заем.
Условия за погасяване:
Срок за погасяване - до 30 месеца, считано от 

датата на подписване на договора за кредит, с въз-
можност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване;

Източници за погасяване на главницата - 
чрез плащанията от Управляващия орган, съглас-
но Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-1.007-0002-C01, проект: „Подобря-
ване на условията за предоставяне на модерни об-
разователни услуги в областта на образованието” 
и/или собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент - шестмесечен 
EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,083%.

Други такси, наказателни лихви, неустойки и 
разноски - съгласно ценовата политика на Фонд 
ФЛАГ и Управляващата банка.

Начин на обезпечаване на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Об-

щина Плевен по Договор за БФП №BG16RFOP001-
1.007-0002-С01, сключен с Управляващия орган на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020г, постъпващи по банковата сметка, вземани-
ята на наличностите по която, настоящи и бъдещи, 
също са обект на особен залог;

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
парични вземания, представляващи настоящи и бъ-
дещи приходи на Община Плевен, по чл.45, ал.1, 
т.1, букви от „а” до „ж” от Закон за публичните фи-
нанси и бюджетните взаимоотношения на Община 
Плевен по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от За-
кона за публичните финанси, постъпващи по бан-
кова сметка, вземанията на наличностите по която, 
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 Възлага и делегира на Кмета на Община Плевен 
да подготви искането за кредит, да го подаде в офи-
са на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договор 
за кредит и договори за залог, както и да извърши 
всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.4, т.7, чл.13 и чл.17 от Закона за 
общинския дълг, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1251/17.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 
39, точка 8 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 № 931/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удостояване на Иван Миндиликов 

със званието „Почетен гражданин на Община Пле-
вен” (посмъртно)
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На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.22 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Удостоява Иван Миндиликов - Кмет на Пле-
вен от 1924 до 1931 година, със званието „Почетен 
гражданин на Община Плевен” /посмъртно/.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.22 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, по предложение от Мартин Митев - 
Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ 
ОбС-0952-1/17.04.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Про-
токол № 39, 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 № 932/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удостояване на проф. д-р Славчо 

Томов, д.м.н. със званието „Почетен гражданин 
на Община Плевен” 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.22 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на 
Община Плевен” проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.22 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, по предложение от Мартин Ми-
тев - Председател на Общински съвет - Плевен, с 
вх.№ ОбС-0373-2/17.04.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 
г., Протокол № 39, точка 10 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 № 933/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен урегули-

ран поземлен имот - частна общинска собстве-
ност УПИ Х, кв.39 по плана на с. Ралево, чрез пуб-
личен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, 
ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти - общинска собственост 
в Община Плевен за 2018 г., в раздел ІІІ, буква Б. 
Имоти, които Община Плевен има намерение да 
продаде с недвижим имот - частна общинска соб-
ственост, актуван с АОС №42531/15.03.2018 г. 
представляващ незастроен урегулиран поземлен 
имот УПИ Х с площ 500 кв.м., отреден за жилищ-
но строителство, находящ се в кв.39 по плана на с. 
Ралево.

2. Да се продаде недвижим имот - частна общин-
ска собственост, актуван с АОС №42531/15.03.2018 
г., представляващ незастроен УПИ Х с площ 500 
кв.м., отреден за жилищно строителство, находящ 
се в кв.39 по плана на с. Ралево, чрез публичен търг 
с тайно наддаване, с предварително представяне на 
предложенията от участниците в администрацията 
на Община Плевен при първоначална цена 4000 /
четири хиляди/ лева без ДДС и депозит за участие 
в размер на 10% от първоначалната цена.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назна-
чи комисия, която да организира и проведе търга.4. 
Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.2, съгласно 
нормативните изисквания със спечелилият участ-
ник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 
от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, 
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0859-1/03.04.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., 
Протокол № 39, точка 11 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 № 934/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот, незастроен урегулиран поземлен имот УПИ 
І, кв.88, с. Гривица, отреден за жилищно строи-
телство, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от За-
кона 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот- частна об-
щинска собственост, актуван с АОС №33906 от 
21.04.2005 г., находящ се в с. Гривица, представля-
ващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І 
с площ 620кв.м., кв.88 отреден за жилищно стро-
ителство, чрез публичен търг с тайно наддаване с 
предварително представяне на предложенията от 
участниците в администрацията на Община Пле-
вен, при първоначална цена 7000 /седем хиляди/ 
лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10% 
от първоначалната цена.

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

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота по т.2, съ-
гласно нормативните изисквания, със спечелилия 
участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост, 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-1247/16.04.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., 
Протокол № 39, точка 12 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 935/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот - незастроен УПИ Х с площ 1 100 кв.м., от-
реден за жилищно строителство, кв.26 по плана 
на с.Пелишат, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от За-
кона 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, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Допълва „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост в 
Община Плевен през 2018 г.” в раздел ІІІ, точка Б. 
„Имоти, които Община Плевен има намерение да 
продаде” с незастроен УПИ Х с площ 1 100 кв.м., 
отреден за жилищно строителство, кв.26 по плана 
на с. Пелишат, актуван с АОС №42534/19.03.2018 г.

2. Да се организира и проведе публичен търг 
за продажба на имота по т.1, чрез предварително 
представяне на предложенията от участниците в 
администрацията на Община Плевен, при първона-
чална цена 3 200 /три хиляди и двеста/ без ДДС и 
депозит в размер на 10% от първоначалната цена 
за имота.

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

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота по т.1, съ-
гласно нормативните изисквания, със спечелилия 
участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост, 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-1245/16.04.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., 
Протокол № 39, точка 13 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 936/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобстве-

ност между Община Плевен и Тихол Енев Мута-
фов, върху недвижим имот с идентификатор 
56722.661.1315, представляващ застроен урегули-
ран поземлен имот - УПИ VІІІ - 661.1315, кв.95 по 
плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона 
за общинската собственост и чл.60, ал.4 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху не-
движим имот с идентификатор 56722.661.1315, 

представляващ застроен урегулиран поземлен 
имот - УПИ VІІІ-661.1315, кв.95 целият с площ 
297 кв.м., чрез продажба на 1 кв.м. придаваема 
част - общинска собственост и изкупуване на 1 
кв.м. отчуждаема част - собственост на Тихол 
Енев Мутафов, като за изравняване на дяловете 
никоя от страните не дължи доплащане на дру-
гата страна.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за прекратяване на съсобственост, 
съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за 
общинската собственост и чл.60, ал.4 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1244/16.04.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., 
Протокол № 39, точка 14 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 № 937/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост 

между Община Плевен и Тончо Христов Върбанов 
от град Плевен, върху недвижим имот, предста-
вляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ 
І-173, кв.6 по плана на с. Ралево, Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 
от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 
и чл.47, ал.4 и ал.5 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недви-
жим имот, находящ се в село Ралево, Община Пле-
вен, представляващ застроен урегулиран поземлен 
имот, целият с площ 750 кв.м. - УПИ І-173, кв.6, от-
реден за жилищно строителство, чрез продажба на 
общинския дял от имота, представляващ 30 кв.м., 
за сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева без ДДС, 
на съсобственика Тончо Христов Върбанов.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за прекратяване на съсобственост, 
съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 
и ал.5 от Наредба №7 на Общински съвет - Пле-
вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1250/16.04.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 27.04.2018 г., Протокол № 39, точка 15 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 938/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване право на 

собственост върху част от поземлен имот с иден-
тификатор 56722.666.77 - бивш пл.№10532, кв.425 
по плана на град Плевен, чрез дарение

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8, чл.34, ал.4 от Закона за 
общинската собственост, чл.5, т.2 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да придобие в 
собственост, безвъзмездно част от поземлен имот 
с идентификатор 56722.666.77 - бивш пл.№ 10532, 
кв.425 по плана на град Плевен, с площ 95 кв.м., 
която преминава в улица - публична общинска соб-
ственост съгласно приложена скица - проект, чрез 
дарение от собствениците на имота Емил Борисов 
Цветанов, Георги Евгениев Гиздов, Александър 
Александров Соломахин, Ивона Иванова Кара-
василева, Пенчо Тончев Пенчев и Диана Тончева 
Златева.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за дарение на имота по т.1, съглас-
но нормативните изисквания, със съсобствениците 
на имота.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.8, чл.34, ал.4 от Закона за 
общинската собственост, чл.5, т.2 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1253/17.04.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 
г., Протокол № 39, точка 16 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 939/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен 

търг или конкурс на Районна колеги на Български 
зъболекарски съюз - Плевен, част от недвижим, 
нежилищен имот - частна общинска собстве-
ност - офис №222, находящ се на ІІІ етаж от 
административната сграда на ул. „Димитър 
Константинов”№23, гр. Плевен, актуван с АОС 
№39762/25.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Зако-
на за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

Да се отдаде под наем без публичен търг или 
конкурс на Районна колегия на Български зъболе-
карски съюз - гр. Плевен, по цени определени от 
Общински съвет - Плевен, част от недвижим, не-
жилищен имот - частна общинска собственост, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 56722.660.765.2.16 - офис №222 с 
площ 50,72 кв.м., находящ се в дясно от стълби-
щето на третия етаж от административната сграда 
на ул. „Димитър Константинов” №23, гр. Плевен, 
актуван с АОС №39762/25.11.2013 г., за срок от 3 /
три / години.

Консумативните разходи, свързани с текущото 
обслужване и поддръжка на имота, както и такса 
битови отпадъци за имота са за сметка на Районна 
колегия на Български зъболекарски съюз - гр. Пле-
вен.

Възлага на Кмета на Община Плевен или упълно-
мощено от него длъжностно лице да сключи дого-
вор за наем на имота по т.1, съгласно действащите 
разпоредби и условията по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона за 
общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1246/16.04.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 
г., Протокол № 39, точка 17 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 № 940/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на 

ползване на Сдружение „Футболен клуб Спартак 
1919” Плевен върху недвижим, нежилищен имот 
- частна общинска собственост, находяща се на 
ул. „Пиер Кюри” №9, гр. Плевен, представляващ 
идеална част от поземлен имот с идентификатор 
56722.659.1105, заедно с построената в имота ма-
сивна едноетажна сграда със застроена площ 205 
кв.м., актуван с АОС №42455/01.12.2017 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право за ползва-
не на Сдружение „Футболен Клуб Спартак 1919” 
Плевен върху общински недвижим, нежилищен 
имот, находящ се в град Плевен, ул.”Пиер Кюри” 
№9, представляващ 3 561 кв.м. идеална част от 
поземлен имот с идентификатор 56722.659.1105, 
целият с площ 3 612 кв.м. с начин на трайно 
ползване - спортно игрище, а по регулационния 
план на гр. Плевен, застроен имот, съставляващ 
УПИ ХІІІ - „За тренировъчно игрище”, кв.841 по 
плана на гр.Плевен, заедно с построената в имота 
масивна едноетажна сграда със застроена площ 
205 кв.м., актуван с АОС №42455/01.12.2017 г.

2. Безвъзмездното право на ползване да бъде уч-
редено за срок от 10 /десет/ години и съгласно пред-
ложен инвестиционен план, с инвестиции в размер 
на 200 000 /двеста хиляди/ лева, както следва:

- подмяна на тревната настилка в срок до втората 
година от сключването на договора - 120 000 лв.;

- ремонт на съблекалните в срок до 3-тата година, 
1-ви ремонт от сключване на договора; 2-ри ремонт 
до 6-тата година и 3-ти ремонт - до 9-тата година в 
размер на 30 000 лева.;

- осветление в срок до 4-тата година от сключване 
на договора и подмяна до 8-та година в размер на 
30 000 лева;

- ограда в срок до 4-тата година от сключване 
на договора и ремонт до 9-та година в размер на 
20 000 лева.

3. Разходите, свързани с текущото обслужване и 
поддръжка на имота, както и данък сгради и такса 
битови отпадъци, са а сметка на Сдружение „Фут-
болен Клуб Спартак 1919” Плевен.

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 усло-
вията по предходните точки.
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Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост и чл.62, ал.3 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1252/17.04.2018 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.04.2018 г., Протокол № 39, точка 18 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 № 941/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от 

имот - публична общинска собственост, предста-
вляващо помещение, с площ от 19.08 кв.м., находя-
що се в гр. Плевен, пл. ”Иван Миндиликов” №7, в 
сградата на Автогара - Плевен, първи етаж

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.76, 
т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ го-
дини част от имот- публична общинска собстве-
ност, представляваща помещение, с площ от 
19,08 кв.м., находящо се в град Плевен, пл. „Иван 
Миндиликов”№7, в сградата на Автогара Плевен, 
първи етаж, актувана с АОС №36478/07.12.2010 
година.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се из-
върши чрез публичен търг с тайно наддаване чрез 
предварително представяне на предложенията от 
участниците в Администрацията на Община Пле-
вен.

3. Отдаване под наем на имота по т.1 да стане при 
следните условия:

- начална месечна наемна цена за обекта в размер 
на 1 000,00 лв. без вкл. ДДС.;

- депозит за участие в търга - 2 000,00 лв.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назна-

чи комисия, която да организира и проведе публич-
ния търг за отдаване под наем на имота по т.1 от 
настоящото решение.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено от него лице да сключи договор за наем 
със спечелилия участник съгласно резултатите от 
проведения търг.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.76, 
т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1241/11.04.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 
г., Протокол № 39, 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 № 942/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на 3 броя схеми за раз-

полагане на преместваеми обекти - детски елек-
тромобилчета, разположени в Централната град-
ска част на гр. Плевен, по реда на чл.56 от ЗУТ, 
провеждане на тръжна процедура и отдаване под 
наем на част от имоти публична общинска соб-
ственост

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.56, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от На-
редба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1 
и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Одобрява 3 броя схеми за разполагане на пре-
местваеми обекти в Централната градска част на 
гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или на 
оправомощено от него лице да проведе търг за от-
даване под наем на части от имоти - публична об-
щинска собственост на територията на Централна 
градска част на град Плевен за разполагане на пре-
местваеми обекти, съгласно одобрените схеми по 
т.1, както следва:

позиция 1 - стоянка за детски евектромобилчета 
по 10 кв.м. и по 50 кв.м. зона за движение на елек-
тромобилчетата;

позиция 2 - стоянка за детски евектромобилчета 
по 10 кв.м. и по 50 кв.м. зона за движение на елек-
тромобилчетата;

позиция 3 - стоянка за детски евектромобилчета 
по 10 кв.м. и по 50 кв.м. зона за движение на елек-

тромобилчетата.
3. Търговете за отдаване под наем на имоти по т.2 

да се извършат при начални наемни цени, опреде-
лени съгласно Наредба №17 на Общински съвет - 
Плевен, както следва:

за всяка от позициите за детските атракциони - 
24,00 лв./кв.м. на месец с ДДС

Отдаването под наем на част от имот - публична 
общинска собственост на територията на Централ-
на градска част на град Плевен по т.2 е за срок от 6 
/шест/ месеца.

Отдаването под наем на имотите по т.2 да се из-
върши по реда на Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване, 
чрез предварително представяне на предложения-
та от участниците в администрацията на Община 
Плевен и начални месечни наемни цени, съгласно 
т.3.

Определя депозит съгласно чл.79, ал.4 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен

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

Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да сключи договори за наем 
със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.56, ал.1 от Закона за устройство 
на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наред-
ба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1 и 
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1255/17.04.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., 
Протокол № 39, точка 20 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 № 943/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действа-

щия Подробен устройствен план - План за регу-
лация за урегулиран поземлен имот ІІ-за складова, 
обслужваща дейност и трафопост, кв.611, и улица 
по ОК 69 към ОК 11а по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.15, ал.3, във връзка с 
ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19, 
от Закон за задължанията и договорите, чл.8, ал.1 и 
чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост 
и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Приема Проект за изменение на действащия 
ПУП - ПР за урегулиран поземлен имот ІІ-за про-
изводствена, складова, обслужваща дейност и тра-
фопост, кв.611 и улица по ОК 69 към ОК 11а по 
плана на гр.Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от За-
кона за устройство на територията, между Община-
та и „КНМ ТЕКСТИЛ” ООД, съгласно ПУП - ПР по 
т.1, за продажба на 2116 кв.м. идеални части от ПИ 
с идентификатор 56722.651.310 - частна общинска 
собственост на стойност 63 000 /шестдесет и три 
хиляди/ лева без ДДС.

3. В случай, че проектът за изменение на ПУП - 
ПР по т.1 не бъде одобрен и не влезе в сила шест 
месеца след сключване на предварителния договор, 
се извършва нова оценка, въз основа, на която се 
сключва окончателен договор.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен в едно-
месечен срок след влизане н сила на заповедта за 
изменение на ПУП - ПР по т.1, да сключи с „КНМ 
ТЕКСТИЛ” ООД окончателен договор за закупува-
не на 2116 кв.м. общинска частна собственост

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от За-
кона за устройство на територията, чл.19, от Закон 
за задължанията и договорите, чл.8, ал.1 и чл.36, 
ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и 
чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0646-2/16.04.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.04.2018 г., Протокол № 39, точка 21 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 № 944/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за предприемане на необ-

ходимите действия за изработване на Подробен 
устройствен план - План за регулация за урегули-
ране на територия, заключена между улици, опре-
делени от ок83 към ок84, ок102 към ок127, ок83-
ок82 към ок128 по плана на с. Буковлък

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.134, ал.1, т.2 от Закона 
за устройство на територията и чл.2, ал.3 от Наред-
ба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Подро-
бен устройствен план - План за регулация за тери-
тория, заключена между улици, определени от ок83 
към ок84, ок102 към ок127, ок83 -ок82 към ок128 
по плана на с. Буковлък.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да изда-
де заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона за 
устройство на територията за разрешаване изра-
ботването на проект за изменение на действащия 
Подробен устройствен план - План за регулация за 
територия, заключена между улици, определени по 
ок83 към ок84, ок102 към ок172, ок83 -ок82 към 
ок128 по плана на с. Буковлък.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен, след 
завършване на процедурите по реда на Закона за 
устройство на територията, да одобри проект за 
изменение на действащия Подробен устройствен 
план - План за регулация за територия, заключена 
между улици, определени от ок83 към ок84, ок102 
къ м ок172, ок83 -ок82 към ок128 по плана на с. 
Буковлък.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и 
т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.134, ал.1, т.2 от Закона за 
устройство на територията и чл.2, ал.3 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1263/17.04.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., 
Протокол № 39, 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 № 945/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешаване за изра-

ботване на проект за изменение на ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕ-
ГУЛАЦИЯ за част от улица определена от ок 4131 
към ок 4132 в участъка на УПИ І - за болнично за-
ведение в кв. 841 и срещуположния УПИ І - за озе-
леняване в кв. 839 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за об-
щинската собственост, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, 
т.1 във връзка с чл.62а, ал.2 от Закона за устройство 
на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Подро-
бен устройствен план - План за улична регулация 
за част от улица определена от ок4131 към ок4132 в 
участъка на УПИ І - за болнично заведение в кв.841 
и срещуположния УПИ І - за озеленяване в кв.839 
по плана на град Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус-
не със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона 
за устройство на територията да изработи проект 
за изменение на действащия Подробен устройствен 
план - План за улична регулация за част от улица, 
определена от ок4131 към ок4132 в участъка на 
УПИ І - за болнично заведение в кв.841 и срещу-
положния УПИ І - за озеленяване в кв.839 по плана 
на гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и 
т.11от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общин-
ската собственост, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 
във връзка с чл.62а, ал.2 от Закона за устройство 
на територията, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1258/17.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 
39, точка 23 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 № 946/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за застро-
яване за ПИ 56722.701.26 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 мест-
ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.26 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване 
на подробния устройствен план да се спазват раз-
поредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове те-
ритории и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.26 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено 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 ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, 
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройст-
во на територията, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1260/17.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 
39, 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 № 947/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешаване за изра-

ботване на проект за изменение на ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ 
И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот 
ІІІ-216 в кв.17 по плана на с. Тодорово и част от 
тротоарно пространство на улица определена по 
ок 10 към ок 9

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Под-
робен устройствен план - План за регулация и за-
строяване за урегулиран поземлен имот ІІІ-216 в 
кв.17 по плана на с. Тодорово и част от тротоарното 
пространство на улица, определена по ок10 към 
ок9.

2. Дава съгласие за промяна характера на част от 
тротоарното пространство - 258,00 кв.м. от улица 
определена от ок10 към ок9 по приложено графич-
но предложение от публична общинска собстве-
ност в частна общинска собственост за изменение 
на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІІ-216, 
кв.17 по плана на с. Тодорово и част от тротоарно-
то пространство на улица определена по ок10 към 
ок9.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус-
не със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона 
за устройство на територията да изработи проект 
за изменение на действащия Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване за урегу-
лиран поземлен имот ІІІ-216 в кв.17 по плана на с. 
Тодорово и част от тротоарното пространство на 
улица определена по ок10 към ок9.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и 
т.11от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 
от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 и 
ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство 
на територията, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1244/16.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 
39, точка 25 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 № 948/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план - план за 
застрояване за ПИ 56722.732.667 в местността 
Мъртва долина в землището на гр. Плевен, пар-
целарни планове на елементите на техническата 
инфраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване 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 мест-
ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за 
ПИ 56722.732.667 в местността „Мъртва долина” 
в землището на гр. Плевен и парцеларни планове 
на елементите на техническата инфраструктура. 
При изработване на подробния устройствен план 
да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от На-
редба №7 за правила и нормативи за устройство 
на отделните видове територии и устройствени 
зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.732.667 в местността „Мъртва долина” в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено 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 ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, 
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1261/17.04.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., 
Протокол № 39, точка 26 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 949/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план - план за 
застрояване за ПИ 56722.757.478 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен, парцеларни 
планове на елементите на техническата инфра-
структура и одобряване на Задание за изработва-
не 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 мест-
ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.478 в местността „Плочата” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване 
на подробния устройствен план да се спазват раз-
поредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове те-
ритории и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.478 в местността „Плочата” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено 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 ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, 
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1259/17.04.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., 
Протокол № 39, точка 27 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 950/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешение за изме-

нение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - 
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за уре-
гулиран поземлен имот ІV-10559, 105560; поземлен 
имот с идентификатор 666.40, попадащ от части 
в границите на УПИ І - за супермаркет, кулинарен 
магазин, ресторант, закусвалня, битови услуги и 
др. в кв. 428 и УПИ І - за ОДЗ в кв. 425 и поземлени 
имоти с идентификатори 666.38 и 666.44 попада-
щи в границите на УПИ І - за ОДЗ в кв. 425 по пла-
на на гр. Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Под-
робен устройствен план - План за регулация и за-
строяване за урегулиран поземлен имот ІV-10559, 
105560, поземлен имот с идентификатор 666.40, 
попадащ от части в границите на УПИ І - за супер-
маркет, кулинарен магазин, ресторант, закусвалня, 
битови услуги и др. в кв.428 и УПИ І - за ОДЗ в 
кв.425 и поземлени имоти с идентификатори 666.38 
и 666.44 попадащи в границите на УПИ І - за ОДЗ в 
кв.425 по плана на гр. Плевен.

2. Дава съгласие за промяна характера на част 
от поземлен имот 666.44 - 51,00 кв.м. от пуб-
лична общинска собственост в частна общинска 
собственост по приложено графично предложе-
ние за изменение на Подробен устройствен план 
- План за регулация и застрояване за урегулиран 
поземлен имот ІV-10559,105560, поземлен имот 
с идентификатор 666.40, попадащ от части в гра-
ниците на УПИ І-за супермаркет, кулинарен ма-
газин, ресторант, закусвалня, битови услуги и др. 
в кв.428 и УПИ І - за ОДЗ в кв.425 и поземлени 
имоти с идентификатори 666.38 и 666.44 попада-
щи в границите на УПИ І - за ОДЗ в кв.425 по 
плана на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус-
не със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона 
за устройство на територията да се изработи проект 
за изменение на действащия Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване за урегу-
лиран поземлен имот ІV-10559, 105560, поземлен 
имот с идентификатор 666.40, попадащ от части в 
границите на УПИ І - за супермаркет, кулинарен 
магазин, ресторант, закусвалня, битови услуги и 
др., в кв.428 и УПИ І - за ОДЗ в кв.425 и поземлени 
имоти с идентификатори 666.38 и 666.44 попадащи 
в границите на УПИ І - за ОДЗ в кв.425 по плана на 
гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, ал.1, ал.3 и чл.8, 
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, 
ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за 
устройство на територията, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1257/17.04.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 
г., Протокол № 39, 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 № 951/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна фи-

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от 
§42-14 „Обезщетения и помощи по решение на 
Общински съвет”, дейност 122 „Общинска адми-
нистрация” по бюджета на Община Плевен за 2018 
година, в размер на 500 /петстотин/ лева на Ралица 
Богомилова Цекова за лечението на дъщеря й Ве-
лислава Иванова Гергицова.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, по предложение Постоянна 
комисия по „Здравеопазване и социална поли-
тика, с вх.№ ОбС-1231/30.03.2018 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.04.2018 г., Протокол № 39, точка 29 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 № 952/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за команди-

ровъчни разходи на Председателя на Общински 
съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командиров-
ките в страната,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи в страна-
та на Председателя на Общински съвет - Плевен за 
периода 01.10.2017 г. - 31.12.2017 г. - 

0 /нула/ лева.
2. Одобрява командировъчните разходи в страна 

на Председателя на Общински съвет - Плевен за 
периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г. - 0 /нула/ лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за команди-
ровките в страната, по предложение от Мартин 
Митев - Председател на Общински съвет - Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0324-6/20.04.2018 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.04.2018 г., Протокол № 39, точка 30 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 № 953/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1480/ 

28.05.2015 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №1480/28.05.2015 г. на Об-
щински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, по предложение от Мартин Ми-
тев - Председател на Общински съвет - Плевен, с 
вх.№ ОбС-0270-1/20.04.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 
г., Протокол № 39, точка 31 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 № 954/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване на предложеното 

от Комисия за провеждане на конкурс за възлагане 
управлението на „Диагностично-консултативен 
център ІІІ - Плевен” ЕООД класиране, съгласно 
протокол от 25.04.2018 г. от дейността на коми-
сията

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.11, ал.2 от Наредба №9 от 
26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването 
за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения 
по Закона за лечебните заведения, чл.18, ал.2, т.1 от 
Наредба №8 на Общински съвет - Плевен, т.11 от 
Решение №728 от 26.10.2017 г. на Общински съвет 
- Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Утвърждава Решението на Комисия, определе-
на с Решение №728 от 26.10.2017 г. на Общински 
съвет - Плевен, с което д-р Николай Христов Хин-
ков е определен за спечелил конкурса за възлагане 
на управлението на „Диагностично-консултативен 
център ІІІ - Плевен” ЕООД - Плевен с обща оценка 
отличен 5,69 по шестобалната система.

2. Избира за управител на „Диагностично-консул-
тативен център ІІІ - Плевен” ЕООД - град Плевен 
д-р Николай Христов Хинков за срок от 3 /три/ го-
дини.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да пред-
приеме необходимите правни и фактически дейст-
вия във връзка с взетите решения, включително и 
да сключи договор с д-р Николай Христов Хинков 
за възлагане управлението на „Диагностично-кон-
султативен център ІІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен 
по реда и условията на Наредба №8 на Общински 
съвет - Плевен за условията и реда за упражняване 
на правата на собственик от Община Плевен върху 
общинската част от капитала на търговските дру-
жества.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование 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.11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 
г. на Министъра на здравеопазването за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, чл.18, ал.2, т.1 от Наредба 
№8 на Общински съвет - Плевен, т.11 от Решение 
№728 от 26.10.2017 г. на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Постоянна комисия по „Здраве-
опазване и социална политика”, с вх.№ ОбС-0011-
20/26.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол № 
39, точка 32 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 № 955/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за команди-

ровъчни разходи на Кмета на Община Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командиров-
ките в страната,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи в страната 
на Кмета на Община Плевен за периода 01.10.2017 
г. - 31.12.2017 г. - 0 лева.

2. Одобрява командировъчните разходи в страна 
на Кмета на Община Плевен за периода 01.01.2018 
г. - 31.03.2018 г. - 0 лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки-
те в страната, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0321-
6/20.04.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Протокол 
№ 39, 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 № 956/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на схема за разполагане 

на преместваеми обекти - декоративни елементи 
на градската среда - бронзови фигури на „жабки”, 
разположени в Централната градска част на гр. 
Плевен, по реда на чл.56 от Закона за устройство 
на територията

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.56, ал.1 от Закона 
за устройство на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и 
ал.3 от Наредба №15 на Общински съвет - Пле-
вене и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собст-
веност

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Одобрява Схема за разполагане на декоратив-
ни елементи на градската среда - бронзови фигу-
ри на „жабки” в Централната градска част на гр. 
Плевен на средното водно огледали от групата на 
три водни огледала, разположени на ул. „Васил 
Левски”.

2. Възлага на Главния архитект на Община Пле-
вен или оправомощено от него лице да издаде раз-
решение за поставяне на декоративни елементи на 
градската среда - бронзови фигури на „жабки” по 
одобрената схема по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.56, ал.1 от Закона за устройство 
на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба 
№15 на Общински съвет - Плевене и чл.8, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1265/24.04.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., 
Протокол № 39, точка 34 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 № 957/27.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне еднократна финан-

сова помощ на СКШ „Спартак Плевен ХХІ”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от 
§§42-14 „Обезщетения и помощи по решение на 
Общински съвет”, дейност 122 „Общинска адми-
нистрация” по бюджета на Община Плевен за 2018 
година, в размер на 1000 /хиляда/ лева на СКШ 
„Спартак Плевен ХХІ” за:

- купи, медали, грамоти за 12 състезания. Момче-
та и момичета до 8 години. Момчета и момичета до 
10 години за класически шахмат;

- разходи за 4 съдии - 8 дни по 48 лв. /хонорар/ на 
ден, съгласно нормативната уредба на Съдийската 
комисия към БФШ;

- пътни разноски на съдиите и командировъчни 
разходи;

- доктор на турнира;
- рекламни материали.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-

нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, по предложение от Бойко То-
доров - Общински съветник от Група общински 
съветници „БСП и ПК „Тракия””, с вх.№ ОбС-
1269/27.04.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 27.04.2018 г., Про-
токол № 39, точка 35 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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СПОРТ

Състоянието на спортна-
та инфраструктура в Плевен и 
проблемите с поддържането и 
възстановяването й бяха обсъ-
дени на среща, организирана от 
кмета на Община Плевен Георг 
Спартански. В нея участваха 
председателят на Общински 
съвет - Плевен - Мартин Ми-
тев, заместник-кметът с ресор 
„Младежки дейности, спорт и 
туризъм” - Иван Кюлджийски, 
общински съветници, треньори, 
състезатели, спортни деятели, 
граждани. 

„Благодаря на всички вас, 
които сте отделили от времето 
си, за да присъствате в залата и 
да кажете мнението си, нека да 
се опитаме да видим бихме ли 
могли и как да подобрим неща-
та. Казвал съм много пъти, че 
Плевен има хиляди проблеми, но 
един от най-големите е спортна-
та база, която е в катастрофално 
положение. Желание да се подо-
брят нещата има у много хора, но 
всичко отново опира до финан-
сови възможности, става дума за 
много милиони”, каза в началото 
на срещата Георг Спартански. 
Повод за нея стана гражданска 
подписка с настояване държава-
та да обърне внимание на спорт-
ната база в Плевен, адресирана 
до министър-председателя на 
Република България Бойко Бо-
рисов, министъра на финансите 
Владислав Горанов и министъ-
ра на младежта и спорта Красен 

Кралев. 
Кметът Спартански обобщи 

пред присъстващите състоя-
нието на залите „Спартак” и 
„Балканстрой”, както и на ле-
коатлетическата зала. Той беше 
категоричен, че завършването 
на строежа на условно нарече-
ната Арена „Плевен” ще реши 
до голяма степен проблемите 
с базата. „С отпуснати от пре-
дходно правителство 2 млн. лв. 
беше разрушена старата Коло-
писта, на мястото на която да 
бъде реализиран проект за по-
крита спортна зала с 3 200 се-
дящи места. Първият етап - с 
разчистването на Колопистата и 
изграждането на основите, е из-
пълнен. Вторият етап ще струва 
около 8 млн. лв. 

Стадион „Плевен” е в окаяно 
състояние. Направихме идеен 
проект за тоталното му ренови-
ране, което да се реализира на 
два етапа. Общата му стойност 
е 15 млн. лв. и е съобразен с 
всички изисквания на Между-
народната футболна федерация 
за провеждане на футболни 
срещи на международно ниво. 
Ние като Община нямаме тези 
пари, а по принцип няма бъл-
гарска община, която да може 
да си позволи такъв разход. За 
този проект, както и за Арена 
„Плевен”, с Мартин Митев сме 
изпратили писмо до Правител-
ството за финансова подкрепа 
поне на единия проект, но на 

този етап нямаме отговор. При-
теснявам се, че докато това ста-
не, под влияние на метеороло-
гичните условия построеното 
ще се компрометира”, каза още 
кметът. 

Не е добро състоянието на 
зала „Спартак”, където немалко 
клубове развиват спортна и тре-
нировъчна дейност. И там Об-
щина Плевен влага собствени 
средства, след като проектът за 
по-цялостен ремонт по програ-
ма „Красива България” не можа 
да стартира. 

Другият обект, който интен-
зивно се използва за спорт, е 
зала „Балканстрой”, на която 
със собствени средства беше ре-
монтиран покривът. Сега пред-
стои пълна подмяна на паркета. 

Покритата лекоатлетическа 
спортна зала е държавна соб-
ственост. За да се газифицира, 
са необходими около 150-200 
000 лв. Що се отнася до евен-
туално посещение в Плевен на 
министъра на спорта Красен 
Кралев председателят на ОбС 
- Мартин Митев обясни, че в 
личен разговор той е обещал да 
дойде през втората половина на 
тази година. 

„Когато започна мандата ми 
през 2015 година, за спорт го-
дишно в бюджета на Общината 
бяха отделяни около 250-280 
000 лв. С решение на Общин-
ски съвет - Плевен за 2018 год. 
тази сума вече е 500 000 лв., 

Георг Спартански:

Плевен има хиляди проблеми, но един 
от най-големите е спортната база,

която е в катастрофално положение 

т.е. почти два пъти повече. Със-
тоянието на базата е трагично, 
без помощ от държавата никоя 
община не може да се справи. 
Въпреки това, ще продължава-
ме да настояваме, защото няма 
друг начин да мотивираме де-
цата да се занимават със спорт. 
Единственият начин да не бъдат 
на улицата и спринцовките в ра-
йона на паметника на генерал 
Скобелев да намалеят, е те да се 
занимават със спорт, той моти-
вира и възпитава по друг начин. 
Поддръжката на нова спортна 
база ще ни струва скъпо, но си 
струва - заради децата”, каза 
още Георг Спартански. 

Присъстващите предложиха 
идеи за създаване на Общинско 

предприятие „Спортни имоти”; 
за изграждане на т.нар. pump 
track трасе. Също да се намали 
размерът на заложените сред-
ства за ремонтите, за да бъдат 
отпуснати по-лесно. Сред пред-
ложенията беше и това, в града 
ни да се организират състезания 
в различни спортове, тип олим-
пийски игри, както и да се на-
прави дарителска сметка за под-
помагане на плевенския спорт. 

Кметът обеща пълно съдей-
ствие от страна на администраци-
ята, с чиято помощ при внасянето 
й, към гражданската подписка да 
бъдат приложени всички проекти 
за реконструкция на спортните 
обекти със съответните финансо-
ви разчети към тях. 

Така изглеждат днес стадион „Плевен (на снимката вляво) и новостроящата се спортна зала.




