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Община Плевен започна дейностите по
европроект за модерни образователни услуги
Със символична първа копка в ДГ „Щурче“ официално
бе поставено началото на строителните дейности по проекта
„Подобряване на условията за
предоставяне на модерни образователни услуги в областта на
образованието”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014 - 2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
Той е на обща стойност 10 223
215 лв., а парите са 100 % безвъзмездна финансова помощ.
Проектът цели да осигури модерни образователни услуги
чрез рехабилитация и обновяване на общинската образователна
инфраструктура
„Работата по проекта вече е
започнала. Предстоят напрегнати месеци до практическото приключване на ремонтите.
Свързано е със съответните неудобства, по отношение на това,
че услугата за децата не трябва
да бъде прекъсвана. Трябва да
се положат усилия, за да се усвоят пари, които са ни крайно
необходими. За част от заведенията имаме предписания от

РЗИ, че ще бъдат затворени, ако
не се извършат тези спешни, неотложни и необходими ремонти. Надяваме се на разбиране
от всички страни и най-много
на строителите, които са спечелили съответната позиция и
строителния надзор, след като
минат тържествените откривания, децата да започнат да получават грижата, възпитанието
и обучението в едни модерни
европейски детски заведения,
каквато е и целта на средствата,
които получаваме безвъзмездно.
Ще се следи в срок и качествено
да се върши работата. Хубаво е,
че България получава тези пари,
а още по-хубаво е, че Плевен е
между тези 37 града, на които
целево са им разписани средства в частта образователна инфраструктура. Голямата наша
отговорност е да си свършим
работата в срок и качествено“,
каза при откриването на встъпителна пресконференция кметът
на Община Плевен Георг Спартански.
Ръководителят на проекта
инж. Владислав Иванов представи задачите, планираните дейности и очакваните резултати.
Продължава на стр. 2

Куклени постановки за малки и големи представи
ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА „ШАРЕНО ПЕТЛЕ”
От 5 до 8 юли Плевен беше
домакин на Първи фестивал за
куклен театър - „Шарено петле“. Той продължава традицията на организирания преди години фест - „Хора и кукли“, но
има амбицията да заяви и свой
собствен облик, като предостави
възможност за съпреживяване с
кукленото изкуство на зрители
от всички възрасти. Логото на
фестивала е дело на плевенския
художник Мирослав Минчев,
директор на ХГ „Илия Бешков”.
В първата селекция на Организационния комитет за провеждането на фестивала „Шарено петле“ бяха включени 13
различни събития, които се проведоха в залите на Драматичнокуклен театър „Иван Радоев“
и пространствата около него.

Афишът включваше представления за деца и за възрастни.
За първи път в града бяха представени и две продукции за наймалките - специално създадени
за малчугани до 3-годишна възраст и техните родители.
В дните на фестивала в Плевен гостуваха театрални трупи
от седем града на страната Бургас, Варна, Габрово, Сливен,
Смолян, София и Стара Загора.
В рамките на четири дни в града ни бяха представени куклени пиеси като „Сливи за смет”,
„Храбрият шивач” (като рисувана приказка), „Бебешка пиеса”,
„Малки истории за любовта”,
„Жълто”, „Свят/о”, „Бялата врана”, „Каквото направи дядо, все
е хубаво” по Андерсен и „Stand
up muppet show”, работилници
-„Куклена ферма - ателие за изработка на кукли”, циркова про-

грама - жонглиране и баланс, и
огнено шоу.
Кукленият празник беше открит с игри и танци с бате Ицо.
В уличното шоу с помощта на

К

Христо Колев (бате Ицо) малките участници показаха своите таланти и въображение в
забавни предизвикателства на
открито.

Много музика, увлекателни
състезания и разбира се, кукли,
които говорят, имаше в спестакъла-забавление за малки и големи.

укленият фестивал „Шарено петле“ вече е част от културния афиш на Плевен. Общинският съвет прие неговия статут на заседанието си през май. Той се организира от
Община Плевен и ДКТ „Иван Радоев”, като на него ежегодно ще бъдат представяни
най-добрите постижения на професионалния куклен театър. Съорганизатори могат да бъдат
професионални театрални институти, физически и юридически лица, които споделят целите и
идеите му. При възлагане на определени дейности със съорганизаторите се сключват договори,
определящи техните права и задължения, гласи решението на местния парламент.
Всички дейности, свързани с организирането и провеждането на фестивала, ще се взимат от Организационен комитет с членове директорът на ДКТ „Иван Радоев” - Плевен, представител на Съюза
на артистите в България, представител на БАРОК, кукловод и експерти от отдел „Култура” при
Община Плевен. Съгласно приетия статут, председател на Организационния комитет е началникът
на отдел „Култура” в местната управа, а съпредседател по творческата организация - директорът
на ДКТ „Иван Радоев”. Организационният комитет има право да избере външен селекционер на участниците във фестивала.
Форумът ще се провежда в две части - представления и творчески работилници, като кандидатите могат да участват с предложения и в двата модула. „Шарено петле“ няма състезателен
характер.
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Представиха напредъка по проект
„Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”
Пресконференция във връзка
с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска
среда на Плевен” по договор за
БФП № BG16RFOP001-1.0070001-C01 от 16.12.2016 г. се
проведе в Плевен. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020г.,
процедура BG16RFOP001-1.007
„Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020
Плевен”, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” по
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Строителните и ремонтни

дейности се изпълняват като
част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен
и включват дейности по приоритет „Градска среда”. Те обхващат
рехабилитация и реконструкция
за обновяване на общо 30 обекта,
представляващи: Градска градина и Водна каскада на, площад
„Стефан Стамболов”, детски и
спортни площадки, пешеходни
мостове и улици.
Участници в пресконференцията бяха арх. Невяна Иванчева - заместник-кмет „Териториално развитие” на Община
Плевен, ръководителят на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” Евгени Генов и инж. Марийка
Иванова - координатор строителство по проекта. Присъстваха още членовете на екипа по
изпълнението от Община Плевен, представители на фирмите-

Над 65 000 лв. за плевенската
Панорама събра кампанията
„Ние обичаме България” 2018
Събраните средства от инициативата „Ние обичаме България” 2018 към момента са 65
268,94 лв. Дългосрочната национална кампания, която цели осигуряването на финансова помощ
за значими паметници на културата, е организирана от BILLA
България. Тази година проектът
подкрепи Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” Събраната в
рамките на кампанията сума ще
бъде използвана за реставрация
и консервация на художественото платно и предметния план в
зала „Панорама” в обекта.
Основната част от сумата бе
събрана от продадени билети за
големия благотворителен концерт в подкрепа на Панорамата,
който се проведе на 22 май в зала
„Арена Армеец” и привлече хиляди зрители. На една сцена се
качиха някои от най-обичаните
български изпълнители – Веселин 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. Всички те

се обединиха около каузата за
съхраняването на културно-историческото ни наследство и се
включиха в инициативата безвъзмездно.
Част от средствата, които ще
бъдат дарени за плевенската Панорама, са събрани от продажбата на специални торбички за
пазаруване. Те ще продължат да
бъдат налични в магазините на
BILLA до края на август. В този
период 1 лев от всяка закупена
бройка отива за каузата. Кампанията „Ние обичаме България”
се провежда с подкрепата на Министерство на културата, Министерство на туризма, Столична
община и Община Плевен.
Всеки желаещ да подкрепи
инициативата и Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” може да
го направи и като преведе средства по сметката на Регионалния военноисторически музей в
Плевен:
БАНКА: БАКБ
IBAN:
BG18BGUS91603104103200
BIC: BGUSBGSF
Основание: Кампания
„Ние обичаме България”

Община Плевен започна
дейностите по европроект...
Продължение от стр. 1
Предвиждат се интервенции, свързани с въвеждане на
мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности
за ремонт и реконструкция на
сградите и на прилежащите
им дворни пространства за 9
обекта на образователната инфраструктура, разположени в
град Плевен. По план ще бъдат

обновени сградите и дворните пространства на училищата: НУ „Христо Ботев” и ОУ
„Климент Охридски”, на ДГ
12 - „Ралица”, ДГ 2 - „Юнско
въстание”, ДГ 8 - „Щурче”, ДГ
20 - „Калина”, ДГ 11 - „Теменуга”, ДГ 18 - „Дружба” и на
Детска ясла „Гергана”.
Очакваният край на проекта
е през април 2020 година.

изпълнители на строителните
дейности, медии.
Основната тема на пресконференцията беше насочена към
представяне на напредъка по изпълнение на дейностите по проекта. Подчертани бяха резултатите, постигнати от работата по
изграждането на детски площадки в жк „Мара Денчева” и на ул.
„Мануш войвода” и ул. „Ведрина”, както и в жк „Дружба” до бл.
319б и на детска и спортна площадка при бул. „Георги Кочев”,
ул. „Гренадирска” и ул. „Неофит
Рилски”. Беше представено и реновирането на инфраструктурата на девет улици в града - Улица
№ 1 в жк „Дружба” пред бл. 323,
324 и 328, Улица № 2 в жк „Дружба” пред бл. 312, 313 - 319а, ул.
„Ангел Кънчев”, ул. „Ангел войвода”, ул. „Георги Бенковски”,
ул. „Москва”, ул. „Люлин”, ул.
„Страхил войвода” и ул. „Ин-

дже войвода”. Ръководителят на
проекта Евгени Генов представи
детайли от работата по изпълнението на всеки от обектите,
както и индикаторите, които ще
бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта.
Като резултат от изпълнение
на предвидените дейности ще
бъде реализирана основната цел
на проекта: постигане на устойчива и екологична градска среда
с подобрени качества на живот,
нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху
територията и населението на
Плевен. Специфичните цели са
свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града
чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност
за лица в неравностойно поло-

жение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване
на пълноценен начин на живот
чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобряване
състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и
превенция на пътни инциденти,
постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното
въздействие върху околната среда и климатичните промени.
Продължителността на проекта „Осигуряване на устойчива
градска среда на Плевен” е 30
месеца и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лева, които
представляват 100 % безвъзмездна финансова помощ за Община
Плевен. От тях 2 076 714,26 лева
е националното съфинансиране
и 11 768 047,47 лева е европейското финансиране.

Международен фестивал събра за пети път
виртуози на маримбата и ударните инструменти

Десетки перкусионисти от
България, Гърция, Франция, Русия, Израел, Финландия и Германия от 1 до 6 юли превърнаха
Плевен в музикален център на
ударните инструменти. Патрон
на Международния фестивал
за маримба и ударни инструменти и тази година беше кметът на община Плевен Георг
Спартански. В продължение на
пет дни се проведоха различни прояви, сред които концерти и майсторски класове. В тях
участваха водещи световноизвестни солисти като Небойша
Живкович - Германия/Сърбия,
Теодор Милков - Гърция, френското трио SR9 в състав: Александър Еспере, Никола Кузан и Пол
Шангарние, И-Пинг Янг - Тайван/
Франция, Жан-Батист Льоклер и
Василена Серафимова - възпитаник на Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков” в Плевен.
Международният фестивал за
маримба и ударни инструменти
е единствен по рода си в

България и неговата цел е
популяризиране на класическата
музика. Фестът дава възможност
за осъществяване на културен
обмен, способстващ развитието
на музикалните способности на
младите инструменталисти от
училищата по изкуствата в България и десетки ученици и студенти
от различни страни.
В майсторските класове тази
година участваха 25 ученици и
студенти от седем държави. Чуждестранните участници бяха 15,
между които за първи път от Гърция, Финладния, Израел, Русия и
Швейцария.
Официалното откриване беше
с шествие от площада пред Дра-

матично-куклен театър „Иван Радоев” до Регионалния исторически музей, където концерт изнесе
перкусионен ансамбъл „Акцент”
към НУИ „Панайот Пипков”.
„Много сме щастливи, че
вече доста години създаваме
такива красиви музикални събития. Те не биха могли да се
случат, ако нямахме подкрепата
на Община Плевен”, обясниха
организаторите на церемонията
по откриването.
„Това е фестивалът, който
НУИ „Панайот Пипков” и Община Плевен ръка за ръка сътворяват”, изтъкна от своя страна Стефка Григорова, началник на отдел
„Култура” в Община Плевен.

„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
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Р Е Ш Е Н И Е № 991/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет - Плевен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.3
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 20152019г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Правилник за изменение и допълнение
на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 година, както следва:
§1. Изменя Глава първа, като
1. В чл.11, ал.1 думите „и национално” и изречението „Решенията на Общинския съвет се обявяват
на видно място в сградата на Общината и в сгради,
собственост на Община Плевен, със свободен достъп” да отпаднат.
2. Отменя ал.6, ал.7 и ал.8 на чл.11.
3. създава нова алинея 6 в чл.12 със следния текст:
„Общински съвет - Плевен провежда тържествено
заседание на 15 Май - Празника на Плевен, в случай
на влязло в сила решение за удостояване със звание
„Почетен гражданин на Община Плевен”, съгласно
Наредба №11 на Общински съвет - Плевен.”
4. преномерира ал.6 в чл.12 на ал.7
5. чл.13, ал.2 придобива следния вид:
„Заседанията на Общинския съвет са законни, ако
присъстват повече от половината от общия брой на
съветниците. Повече от половината от общия брой
на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям
от останалата част от общия брой на съветниците.”.
6. чл.13, ал.3 придобива следния вид:
„Решенията на Общинския съвет се вземат с явно
гласуване с мнозинство повече от половината от
присъстващите съветници. Решенията на общинския
съвет са приети с мнозинство повече от половината
от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите „за” общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде
и тайно”.
7. чл.13, ал.4 придобива следния вид:
„Решенията на Общинския съвет по чл. 10, т. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 и 19 от този правилник и по чл. 21а,
ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от
общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите „за” общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници.”
§2. Изменя Глава втора, като
1. В чл.17, ал.2 думите „на заседание” се заменят с
„деловодството”.
2. В чл.17, ал.5 след израза „Общинския съвет” точката се заменя със запетая и се добавя „определен по
реда на чл.48, ал.2 от настоящия Правилник”.
3. В чл.17, ал.6 думата „пълномощията” се заменя
с „правомощията”.
4. В чл.17, ал.7 придобива следния вид: „До три
месеца от заседанието, на което е отхвърлено предложението по ал.2, не може да се иска предсрочно
прекратяване на правомощията на Председателя на
Общинския съвет”.
5. В чл.18, ал.1, т.13 думите „по ред, определен в
този правилник” да отпаднат и след израза „населението на общината” да се добави „чрез публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет”.
6. В чл.18, ал.1 отменят т.17 и т.18 и следващите
точки се преномерират.
7. В чл.18, ал.1 в т.19 думите „при условията и реда
на Правилника” да се заменят с думите „чрез публикуването им на интернет страницата на Общинския
съвет”.
8. В чл.18, ал.1 в т.20 след думите „Кмета на Община Плевен” се добавя „и кметовете на кметства”.
§3. Изменя Глава трета, като
1. чл.23, ал.1, т.10 придобива следния вид:
„Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията.”
2. чл.26, ал.1 придобива следния вид:
„Ръководството на всяка постоянна комисия се
състои от председател и заместник-председатели.
Председателя и заместник-председателите не могат
да бъдат от една и съща група общински съветници.”
3. В чл.27, ал.3 думите „не по-късно от два работни
дни преди деня на заседанието” да отпаднат.
4. В чл.29, ал.1 изразът „председателя на водещата
комисия по обсъждания въпрос” се заменя с „по споразумение от единия от председателите”.
§4. Изменя Глава четвърта, като
1. В чл.32, ал.3 придобива следния вид: „При установяване на обстоятелствата по ал.2, Председателят
на Общинския съвет уведомява писмено общинската
избирателна комисия”.
2. В чл.33, ал.5 да се допълни, като след думите
„Кмета на Общината” се добави и „Председателя на

Общинския съвет”.
3. В чл.35, ал.3 да отпадне.
4. В чл.36, ал.3 да отпадне.
§5. Изменя Глава пета, като
1. В чл.39, ал.4 изречението „Наименованията на
групите не могат да включват имена и/или абревиатури на партии или коалиции от партии, от чиято
листа не са избрани общински съветници или не са
били регистрирани за участие в местните избори, проведени през 2015 г. в Община Плевен” да отпадне.
2. В чл.39, ал.7 да придобие следния вид: „Група
общински съветници могат да искат не повече от
15 минути почивка или проверка на кворума, до два
пъти за едно заседание на Общинския съвет.
§6. Изменя Глава шеста, Раздел първи като
1. Чл.43, ал.2 да придобие следния вид: „При събития, за които се налага спешно свикване на общинския съвет, председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод
на което се свиква заседанието. Уведомлението се
извършва по телефон или на посочен от общинския
съветник електронен адрес.”
2. В чл.43, ал.3 след думите „чл.12” да се добави
„ал.4”.
3. В чл.44, ал.1 да придобие следния вид: „Председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници, Кмета на общината, кметовете на
кметства, кметските наместници и длъжностните
лица за деня, часа и мястото на заседанието, както
и предложението за дневен ред, най-малко 7 (седем)
дни преди неговото провеждане, като им предоставя
и съответните материали чрез покана, публикувана
на интернет страницата на Общинския съвет.
4. В чл.44, ал.2 да отпадне и останалите алинеи да
се преномерират.
5. В чл.44 ал.3 да придобие следния вид: „Материалите за редовните заседания са на разположение на
общинските съветници в срока по ал. 1 на интернет
страницата на Общински съвет - Плевен и се предоставят на хартиен носител от отдел „Местно самоуправление”. Становищата на постоянните комисии
се предоставят на общинските съветници в деня,
предхождащ заседанието на Общинския съвет, чрез
публикуването им на интернет страницата на Общински съвет - Плевен”.
6. В чл.45, ал.1 се допълва, като след думите „протокола от заседанието” се добавя „и с проверка на
кворума чрез електронната система за гласуване.”
7. В чл.45, ал.3 да отпадне „и 8”.
8. В чл.45, ал.5 след думите „искане на вносителя”
да се добави „или на общински съветник”.
9. В чл.48 се създава ал.1 със съдържание съществуващите точки от 1 до 8 от същия член, като в т.5 думите „20 минути” се заменят с „15 минути” и думите
„три пъти” се заменят с „два пъти”.
10. Създава нова ал.2 в чл.48 със следното съдържание: „Функциите по ал.1 могат да бъдат изпълнявани
и от заместник - председател на общинския съвет,
посочен поименно от Председателя.”.
11. В чл.49 създава нова ал.7 със следния текст:
„Ако предложението за прекратяване на разискванията бъде прието, но някоя от групите общински
съветници не е взела участие в тях, Председателят
при поискване дава думата за изказване на съветник
от тази група”.
12. Чл.53 да отпадне и останалите членове да се
преномерират.
§7. Изменя Глава шеста, Раздел втори, като
1. В чл.61, ал.2 придобива следния вид: „Комисията
организира обсъждането на проекта или направените искания, изготвя становища или прави предложения по тях.”
2. В чл.61, ал.4 да придобие следния вид: „Съветниците от комисиите получават копия от материалите и
проектите, разпределени на съответната комисия, по
електронен път”.
3. Чл.62 да отпадне и следващите членове да се
преномерират.
4. В чл.64, ал.1 думата „раздават” са заменя с „предоставят”.
5. В чл.64, ал.2 да отпадне.
6. Чл.66 да отпадне и останалите членове да се преномерират.
§8. Изменя Глава седма, като
1. Чл.78 се допълва, като след думите „на общинската администрация” са добавя „който е на пряко
подчинение на Председателя на Общинския съвет.”
2. Чл.79 придобива следния вид: „Отделът е в
структурата на общинската администрация, щатното
му разписание е включено в щатното разписание на
общинската администрация. Началникът на отдела
и служителите в него се назначават и освобождават
от Кмета на Общината по предложение на Председателя на Общинския съвет. Кметът на общината не
може да назначава или освобождава служители в отдела, за които не е направено писмено предложение
от Председателя на Общинския съвет. Отделът се
разполага в самостоятелни помещения и е снабден с
необходимото техническо оборудване”.
3. В чл.80, т.14 думите „т.21” се заменят с „т.19”.
4. Чл.81, ал.1 се допълва със следния текст: „Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира
дейността на служителите в звеното. Оценяването
на изпълнението на длъжността на служителите в
звеното се извършва от Председателя на Общинския
съвет”.
5. Чл.82 да отпадне.
§9. Изменя Глава осма, като
1. В чл.84, ал.2 да придобие следния вид: „Граж-

даните, които желаят да вземат думата за изказване,
становище, предложение или отправяне на питане
по ал.1, до началото на заседанието заявяват писмено желанието си пред Председателя на Общинския
съвет, който изготвя списък и след решение на Председателския съвет предлага точка в дневния ред за
тяхното изслушване.
2. В чл.86, ал.2 да отпадне.
3. В чл.88, ал.1 да отпаднат думите „които се произнасят по него в определен от Председателя на Съвета
срок”.
4. В чл.88, ал.3 думите „ратификационна процедура
за” да отпаднат.
ІІ. Измененията влизат в сила от деня на тяхното
приемане.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.60, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет
- Плевен, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация за мандат 2015-2019
г., по предложение от Мартин Митев - Председател
на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-00284/04.05.2018 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42,
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 № 992/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение, допълнение и поправка
на Наредба №3 на Общински съвет - Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни
средства на територията на Община Плевен
На основание чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.чл.75, 76, 77 и 79 от Административно процесуалния кодекс, на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3,
чл.26 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение, допълнение и поправка на Наредба № 3 на Общински съвет Плевен за
обществения ред при използване на пътни превозни
средства на територията на Община Плевен, със съдържание както следва:
§1. Изменя Глава втора, като
1. В чл.8, ал.2 думите „АГ - комисия на” се заличават.
2. В чл.9 съкращението в края на текста „РДВР” се
заменя с „ОД на МВР Плевен”.
3. В чл.10 (и навсякъде където се среща) термина
негодни за експлоатация автомобили се заменя с излезли от употреба МПС.
§2. Изменя Глава трета, като
1. В чл.11 се създава ал.3 със съдържание „За заетата при условията на горните алинеи площ, се
заплаща такса „специално ползване”, определена в
Наредба №17 на Общински съвет - Плевен за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Плевен”.
2. В чл.12 алинея 4 става алинея 2.
§3. Изменя Глава четвърта, като в чл.19 се създава
ал.3 със съдържанието „За използването на рекламни плакати и агитационни материали при условията на горната алинея се заплаща съответните такси
определени по реда на Наредба № 17 на Общински
съвет Плевен за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Плевен”.
§4. Променя Глава пета, като
1. Заличават се кавичките пред съкращението
чл.22а и целият текст се премества под Раздел І
2. В чл.22б изреченията след двуеточието се номерират като точки 1, 2, 3.
3. Обособената т.3 „Поставено зад животното
платнище за животински отпадъци” се премахва.
§5. Отменя раздел І Общи правила от Глава седма
Паркиране,
§6. Приема нов раздел І Общи правила от Глава седма Паркиране със следните текстове
чл.24. Паркирането на пътни превозни средства
(ППС) на територията на община Плевен се извършва само на разрешените, определени и обозначени за
това места.
чл.25. (1) Забранява се спирането за престой и паркиране на пътни превозни средства:
1. върху тротоарите;
2. в обособени зелени площи за общо ползване;
3. по улиците, обозначени с пътни знаци за забрана
на престоя и паркирането;
4. на място, където превозното средство създава
опасност или е пречка за движението или закрива
от другите участници в движението пътен знак или
сигнал;
5. до престояващо или паркирано пътно превозно
средство от страната на движението;
6. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена
видимост;
7. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях,
8. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
9. на платното за движение, където разстоянието
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между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра
или с пътен знак е забранено изпреварването;
10. върху пътна лента, предназначена за движение
на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.
(2) ППС до 2.5 тона и автобуси до 12 места могат да
спират за престой или паркиране върху тротоарите
на улиците, за които няма наложени ограничения за
престой или паркиране, успоредно на оста на пътя,
ако от към страната на сградите остава разстояние
най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.
чл.26. Забранява се паркиране на пътни превозни
средства:
1. пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно
да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи,
когато това затруднява достъпа до тях;
3. на спирките на превозните средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници;
4. на места, определени за хора с трайни увреждания;
5. на места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.
6. пред входовете и на прилежащите тротоари на
детските заведения и училищата.
7. Забранява се паркиране на ППС в еднопосочни
улици.
8.Забранява се паркиране на ППС пред трафопостове, противопожарни кранове, захранвания с газ и
измервателни уреди за газ.
чл.27 (1) Забранява се нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни,
неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или
препятстват преминаването, спирането, престоя и/
или паркирането на ППС и/или пешеходци.
(2) Забранява се поставянето на допълнителни съоръжения, маркировка и сигнализация върху улични
платна, тротоари, междублокови пространства, паркоместа и пешеходни зони, с цел запазване на места
за престой и паркиране.
чл.28. Забранено е ползването без заплащане на
места предназначени за платено паркиране.
чл.29. Забранява се предлагането на ППС за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните
плочници, зелените площи и другите територии за
обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на община Плевен.
§7. Изменя номерацията в Глава седма като в Раздел 2. Режим на платено паркиране на пътни превозни средства (изм. Решение № 423/22.12.2016г.), арабската цифра 2 се заменя с римска цифра ІІ.
1. Изречението „1. Паркинги” се заменя с текста
„Раздел ІІ.1. Режим на паркиране на паркинги”
2. В чл.29а, ал.2 думата „чл. 55” (от ЗУТ) в края на
изречението се заличава.
3. В чл.29а, ал.3, т.1 се заличават думите „за абонаментно”;
4. В изречението ситуирано след ал.9 на чл.29 „2.
Режим на почасово платено паркиране” пред арабска
цифра 2 се добавя „Раздел ІІ”, и същото ще се чете
„Раздел ІІ.2. Режим на почасово платено паркиране”.
5. Отменя чл.29б.
6. Приема нов чл.29б със съдържанието „Заплащането на таксата за паркиране и удостоверяване на
правото на паркиране в обособените зони, може да
се извърши по един от следните начини:
1. с фискален касов бон-талон за платено паркиране, издаден от служител, обслужващ зона за почасово платено паркиране.
Водачът е длъжен при и по време на паркирането
да постави фискалния бон на таблото на ППС, на
видимо място, от вътрешната страна, зад предното
стъкло, даващо възможност за осъществяване на
контрол;
2. с карта, удостоверяваща правото на паркиране;
Притежателят на картата/водачът е длъжен при и
по време на паркирането да постави картата на таблото на ППС, на видимо място, от вътрешната страна, зад предното стъкло, даващо възможност за осъществяване на контрол.
3. чрез изпращане на кратко текстово съобщение
(SMS);
При паркиране водачът е длъжен да изпрати краткото текстово съобщение (SMS) на номер, посочен в
допълнителната табела, която указва начало на зоната за платено паркиране. В краткото съобщение (SMS)
водачът въвежда регистрационния номер на превозното средство на латиница (така като се вижда). Водачът
е длъжен да изпрати краткото текстово съобщение,
веднага след заемане от ППС на мястото за паркиране,
преди да напусне автомобила и след като е получил
потвърждение на приетото заплащане”
7. В чл.30, ал.1 думата „публична”, в началото на
изречението след тирето и преди думите „общинска
собственост”, се заличава.
8. В чл.30 се добавя нова ал.4 с текста „Зоните за
платено почасово паркиране са за самотаксуване от
водачите на ППС, като заплащането за паркиране се
извършва веднага при заемане на паркомясто”.
9. Отменя чл.31а (нов, Решение № 292/05.09.2012г.)
10. Приема нов чл.31а със текст „Със заповед на
Кмета на общината може да се въведат временни или
постоянни ограничения при паркиране в зоните за
почасово платено паркиране.”
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11. Отменя чл.31в (нов, Решение № 292/05.09.2012г.).
12. Приема нов чл.31в с текст „Началото и края на
действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които водача
се указват условията за паркиране, като могат да се
оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за
фото заснемане”
13. В чл.32 точка 5 (пет) думата „Инвалид” се заменят с думите „Лице с увреждане”
14. В заглавието на Раздел 3. Режим на платено
паркиране на пътни превозни средства - Служебен
абонамент пред арабските цифри 3 се добавя римска
цифра ІІ и същата ще се чете Раздел ІІ.3.
15. В заглавието на Раздел 4. Режима на локално
паркиране по местоживеене, пред арабските цифри 4
се добавя римска цифра ІІ, същата ще се чете Раздел
ІІ.4.
15.1. Отменя чл.34.
15.2. Приема нов чл.34 с 5 алинеи, със съдържание:
ал. 1. На улици, площади, булеварди и паркинги
- общинска собственост и други части от пътната
инфраструктура - общинска собственост, с въведен
режим на почасово платено паркиране, кметът на
общината със заповед въвежда режим на локално
платено паркиране на ППС, чийто ползватели са
от домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на
ДОПК) на собственици или наематели на обособени
жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с
адреса на жилищния имот.
ал. 2. Правото по ал.1 се предоставя на физически
лица, които управляват ППС по силата на право на
собственост или на правно основание, различно от
правото на собственост и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който
използват за жилищни нужди.
ал. 3. Правоимащите лица имат право да паркират
ППС в зоната за почасово платено паркиране, в която
попада адресът на обособения жилищен имот.
ал. 4. Правото на локално платено паркиране се установява с годишна карта. Размерът на сумата, която
заплащат правоимащите лица се определя в Наредба
№ 17 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на Общински съвет - Плевен.
Картата за локално паркиране по местоживеене се
издава за календарна година. Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането да постави картата на таблото на ППС, на видимо място,
от вътрешната страна, зад предното стъкло, даващо
възможност за осъществяване на контрол.
ал. 5. За първия автомобил се заплаща сумата, определена в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет - Плевен. За втори автомобил лицата
заплащат двойния размер на сумата за първи автомобил, а за трети и всеки следващ автомобил - тройния
размер на сумата за първи автомобил. Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. Когато
жилището е съсобствено, всеки от съсобствениците
може да заяви „първи автомобил“.
16. Приема нов чл.34а със следното съдържание
ал.1. Лицата, желаещи да ползват услугата локално платено паркиране по местоживеене, подават заявление по образец до ОП „Център за градска мобилност“, гр. Плевен. При подаване на заявлението
лицата представят за справка следните документи в
оригинал:
а) лична карта или удостоверение за постоянно или
продължително пребиваване.
б) свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС. Ползвателите на ППС представят за справка свидетелство за
регистрация на ППС, в което адресът, вписан в сектор С.3.З, е идентичен с постоянния адрес на ползвателя на същото ППС;
в) документ, доказващ валидното правно основание
за ползване на ППС в случай, че не са собственици;
г) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот,
или договор за наем на обособения жилищен имот.
ал.2. Картите се издават в срок до 15 работни дни,
след представяне на необходимите документи;
ал.3. В случай на констатирани несъответствия в
представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им.
Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата по издаване на картата;
ал.4. Картата се предоставя на лицето, подало заявлението, след заплащане за услугата за цялата година. След изтичане срока на валидност на картата
за локално паркиране по местоживеене, желаещите
за продължат ползването на услугата подават ново
заявление.
ал.5. На лицата декларирали неверни обстоятелства
и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя карта за локално
платено паркиране и се информират компетентните
органи;
ал.6. В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства и/ или представени
към заявлението документи с невярно съдържание,
картата се анулира и се изземва от служители на ОП
„Център за градска мобилност“, гр. Плевен;
17. Изменя заглавието на Раздел 5. Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово паркиране на територията на Община Плевен
(изм. Решение № 423/22.12.2016г.), като пред арабска
цифра 5 се добавя римско ІІ и заглавието ще се чете

Раздел ІІ.5. „Режим на паркиране „за служебни нужди” в зоните за почасово паркиране”.
18. В края на чл.35, ал.1 думите „Община Плевен”
се заменя с „общинска администрация Плевен”, а
след текста „за времето на техния мандат” на мястото на точката се поставя запетая и се добавя текста
„както и по отношение на ППС, обслужващи народни представители от многомандатен избирателен
район 15 /от област Плевен/ за времето на техния
мандат и областния управител на област Плевен, за
времето на назначаването му”;
19. Досегашната ал.4 от чл.35 се заменя с нова
ал.4 с текст „Списъкът на лицата на изборна длъжност в Общински съвет - Плевен се изготвя, изменя
и актуализира от председателя на Общински съвет
- Плевен, а на останалите от Кмета на Община Плевен. Списъците, както и актуалната информация за
внасяните промени в същите, се предоставят на ОП
„Център за градска мобилност“, гр. Плевен, което
осъществява оперативната дейност по изработването, активирането и контрола на картите за паркиране
на ППС за служебни нужди на територията на Община Плевен”
§8. В раздел ІІІ в чл.36 се правят следните промени
1. В ал.3 думата „Инвалид” в края на изречението
се заменя с думите „на хора с трайни увреждания”.
2. Досегашната ал.6 се заменя с нова ал.6 със съдържанието „Лица с увреждания, с постоянен адрес
в Община Плевен подават заявление по образец в ОП
„Център за градска мобилност“, като към заявлението правоимащите прилагат:
1. Документ за самоличност (представя се в оригинал за справка);
2. Удостоверение за раждане (за малолетни или
непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване) и
документ за самоличност на родител (представя се в
оригинал за справка);
3. Документ за настойничество или попечителство
- копие и оригинал (за сверяване) (когато е приложимо);
4. Валидно решение на ТЕЛК/ НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване).
5. Актуална цветна снимка 3см/4см - 2 броя;
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че
заявлението не се подава от лицето с увреждания;
3. Досегашната ал.8 се заменя с нова ал.8 с текст
„Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените
за целта места, картата задължително се поставя в
долния ляв ъгъл зад предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с
изображението на международния знак на Хора с
трайни увреждания на плътен тъмно син фон да се
вижда изцяло. Хората с трайна нетрудоспособност
имат право да използват обозначените за целта места в рамките 3 (три) часа за деня и престоя не може
да бъде повече от 3 (три) астрономически часа. При
неизпълнението на посочените условия, ППС престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в зоните за
почасово платено паркиране на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания, може да бъде принудително преместено, по реда на чл.38, ал.1, б.“в“.”
4. В чл.36, ал.9 след текста „и/или служители на ОД
на МВР Плевен” се добавя „и/или звено „Инспекторат”, и се заличават думите в скоби в края (чл.36, ал.9
е махната, променена е номерацията).
5. Досегашната ал.11 на чл.36 се заменя с нова ал.11
с текст „Служителите на ОП „Център за градска мобилност“, гр. Плевен и/или ОД на МВР Плевен и/или
Звено „Инспекторат“ в Община Плевен, извършват
контрол по отношение спазването на нормативните изисквания при преференциалното паркиране на
ППС, превозващи хора с увреждания. При установяване на несъответствие между притежателя на картата и лицето, което я ползва и/или при други случаи
на неправомерно ползване, служителите изземват
картата, като нарушителят подлежи на санкция по
общия ред. При установено несъответствие между
картата и лицето, което я ползва, картата се предава
на органа, издал същата за връщане на притежателя.
6. В ал.12 на чл. 36 думата „повторно” в началото
на изречението след текста „При установено” се заличава.
7. Приема нов чл.36а със съдържание
ал.1. Карти на правоимащи лица, удостоверяващи
правото на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, на територията на Община Плевен се издават и преиздават в едномесечен
срок от Кмета на Общината, чрез ОП „Център за
градска мобилност“, гр. Плевен, в което се поддържа
регистър на издадените карти и съхранява архив на
документите по издаването им. Срокът на валидност
на издадените карти е до срока, определен в решението на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от три години;
ал.2. Карта с изтекъл срок на действие се връща
задължително към датата на изтичане на срока, за
който е издадена. При невръщането и`, с изключение
на унищожена, загубена или открадната карта, не се
приема заявление за издаване на нова карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с
увреждания.
ал.3. Притежателят на карта с изтекъл срок на
действие, няма право да я унищожава. При унищожаването на картата за преференциално паркиране,
притежателят заплаща направените разходи за издаването и администрирането на нова карта, съгласно
наредба №17 на ОбС - Плевен;
ал.4. При загубена или открадната карта, се подават
документите по ал.6 и притежателят заплаща напра-

вените разходи за издаването и администрирането на
нова карта, съгласно Наредба №17 на ОбС - Плевен;
§9. В чл.37 словосъчетанието „Бърза помощ” се
заменя с думата „Линейка”.
§10. В Раздел V нов Решение № 671/31.08.2017г.)
Режим на безплатно паркиране на електрически
ППС се правят следните промени
1. В чл.37а ал.2 се добавя ново изречение гласящо
„Същата се издава за една календарна година, след
заплащане на цена, равняваща се на разходите по издаване, активиране и контрол, съгласно наредба №17
на ОбС - Плевен”.
2. В чл.37б в края на изречението след думите „с
приложен талон на автомобила” се добавя и текста
„и представяне на документ за самоличност”.
§11. В Глава осем вместо арабски цифри 1 и 2 в Раздел 1 и Раздел 2, същите се заменят с римски цифри І
и ІІ и същите ще се четат Раздел І и Раздел ІІ.
§12. В раздел І Принудително преместване на неправилно паркиране, се правят следните промени
1. В чл.38, ал.1 буква „б” след текста „в нарушение
на правилата за движение” запетайката се заличава и
се добавя „или”
2. В чл.38, ал.1 досегашната буква „в” се заменя с
нова буква „в” със съдържанието „Преместване на
ППС, паркирано на места, забранени за престой и
паркиране в следните случаи:
1. на място, където превозното средство създава
опасност или е пречка за движението или закрива
от другите участници в движението пътен знак или
сигнал;
2. до престояващо или паркирано пътно превозно
средство от страната на движението;
3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена
видимост;
4. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
5. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
6. на платното за движение, където разстоянието
между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра
или с пътен знак е забранено изпреварването;
7. върху пътна лента, предназначена за движение
на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак”
3. В чл.38, ал.1 се добавя нова буква „г” с текст
„Преместване на ППС, паркирано на места, забранени за паркиране в следните случаи:
1. пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно
да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи,
когато това затруднява достъпа до тях;
3. на спирките на превозните средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници;
4. на места, определени за хора с трайни увреждания;
5. на места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.
6. пред входовете и на прилежащите тротоари на
детските заведения и училищата”
4. В чл.38, ал.3 се заличава текста в края на изречението „а таксата за отговорно пазене на преместения
автомобил се начислява от момента на уведомяване
на съответното Районно управление на МВР”.
5. В чл.38, ал.4 думата „отстраняването” се заменя
с думата „преместването”.
§13. В ал.5 и ал.6 на чл.38 и в чл.39, ал.2, в края на
изреченията, вместо „чл. 167 от Закона за движение
по пътищата” става „чл. 168 от Закона за движение
по пътищата”
§14. В чл.39, ал.3 се отменя.
§15. В чл.40 се правят следните промени
1. Досегашната ал. 1 се заменя с нова ал.1 с текст
„При престой на блокирано с техническо средство
(„скоба”) ППС, паркирано в зоната за почасово платено паркиране без заплащане, се заплаща сумата по
чл.39, ал.4”
2. Приема се нова ал.2 на чл.40 със съдържание
„При престой на блокирано с техническо средство
(„скоба”) ППС в зона за почасово платено паркиране,
повече от 3 /три/ часа, след поставяне на скобата, същото може да бъде преместено принудително. В този
случай водачът или собственикът на ППС заплаща
разходите по принудителното преместване.
3. Досегашната ал.2 на чл.40 става ал.3 и се изменя
в следния смисъл „При изтичане на работното време
на зоните за почасово платено паркиране за деня /
след 18.00 часа за периода от 01.04. до 01.11. и след
17.00 часа за 01.11 до 01.04./, блокираното ППС може
да бъде преместено принудително, по реда на чл.38,
ал.1, б.“б“, като водачът или собственикът на ППС
заплаща разходите по принудителното преместване”
§16. В чл.42 в края на изречението думите „Бърза
помощ” се заменят с думата „Линейка”.
§17. Изменя и допълва Глава десета, Контрол и
санкции:
1. Отменя чл.49.
2. Приема нов чл.49, със следното съдържание:
ал.1. Наказанията за нарушения на тази наредба
са - глоба за физически лица и имуществена санкция за еднолични търговци (ЕТ) и юридически
лица (ЮЛ).
ал.2. За нарушения на чл. 23, ал. 1, б. Д глобата е
в размер от 100лв. до 500лв.
ал.3. За нарушения на други разпоредби, извън
посочената в ал. 1, за които не е предвидено друго
наказание глобата е в размер от 50лв. до 150лв.
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3. Отменя досегашните ал.2 и ал.3 на чл.51.
4. Приема нови ал.2 и ал.3 на чл.51, със съдържанието:
ал.2. ППС паркирани върху специално обозначено
място, определено за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, в нарушение на изискванията
на настоящата наредба, се отстраняват принудително, срещу цена, определена по реда на Наредба №17
на Общински съвет - Плевен, а на извършителите се
налага глоба в размерна от 100 (сто) до 300 (триста)
лева.
ал.3. За престой или паркиране на ППС по тротоари
на улици, по площади и други площи за обществено
ползване, извън случаите по чл. 94 ал. 3 от ЗДвП, се
налага глоба в размер от 150 (сто и петдесет) до 500
(петстотин) лева.
5. Приема чл.51а със съдържанието „За нарушения
на наредбата извършени от ЕТ и ЮЛ санкцията е в
размер от 500лв. до 5000лв.”
6. Допълва чл.53 като в края на изречението точката
се заличава и се прибавя текста „за физически лица и
имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
за юридически лица и еднолични търговци”
7. В чл.54, ал.2 досегашните изр.2 и изр.3 се заменят със следните текстове „В този случай на пътното
превозно средство се закрепва известие, съдържащо
дата, час, място, за връчване на фиш, като се вземат
мерки същото да не се повреди от атмосферните условия. При неявяване за връчване на фиш, екземпляр
от същия се изпраща по пощата с обратна разписка,
което е равносилно на редовно връчване. Три дни
след получаване на преписа от адресата, екземпляр
от фиша се изпраща на отдел ПМДТ за събиране на
санкцията”
След горната промяна текстът на ал.2 от чл.54
придобива вида „Фиш за неправилно паркирано
на пътно превозно средство може да се издаде и в
отсъствие на нарушителя. В този случай на пътното
превозно средство се закрепва известие, съдържащо
дата, час, място, за връчване на фиш, като се вземат
мерки същото да не се повреди от атмосферните условия. При неявяване за връчване на фиш, екземпляр
от същия се изпраща по пощата с обратна разписка,
което е равносилно на редовно връчване. Три дни
след получаване на преписа от адресата, екземпляр
от фиша се изпраща на отдел ПМДТ за събиране на
санкцията”.
§18. Изменя и допълва Глава шеста „Ограничения
на движението на превозни средства”, както следва:
1. чл.23, ал.1, буква „К” придобива следния вид:
„Забранява се домуването на товарни автомобили
от категория N2 и N3, автоцистерни, автобуси, ремаркета и полуремаркета, строителни машини и техника, с изключение на местата, където се извършват
строително-монтажни работи по улиците, площади
и в близост до жилищни сгради на територията на
град Плевен.”
2. чл.23, ал. 1 създава нова буква „Л” със следната
редакция:
„Забранява се паркирането и престоя на моторни
превозни средства, около съдовете за смет по начин,
възпрепятстващ сметосъбирането.”
§19. В целият текст на наредбата, израза „хора с
увреждания” да се замени с израза „хора с трайни
увреждания”.
ІІ. Промените влизат в сила 7 (седем) дни след публикуване на наредбата в местния печат и на интернет
страницата на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.28 от Закона за нормативните актове и
чл.чл.75, 76, 77 и 79 от Административно - процесуалния кодекс, на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3, чл.26 от
Закона за нормативните актове, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0162-13/30.04.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42, 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 № 993/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет
- Плевен за опазване на околната среда в Община
Плевен.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 133, ал.1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, чл. 11, ал.3 и 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 кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №2 за опазване на околната среда в община
Плевен, както следва:
§1. В Раздел втори “ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”, в разпоредбата на чл. 12,
т.2 се прави изменение и допълнение, и придобива
следната редакция:
2. Допуска се отглеждане на селскостопански животни за лични нужди и за промишлени цели в населените места от общината, а за град Плевен важат
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разпоредбите на чл.28.
§2. В Раздел трети “ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
ОТГОВОРНОСТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ВРЕДНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ
КОМПОНЕНТИ В ОБЩИНАТА”, се правят следните изменения и допълнения:
1. Разпоредбите на член 27, т.9 и т.10 се изменят
и допълват, като придобиват следното съдържание:
- „9. Отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, разположени на разстояние по-малко от 6 /шест/ метра от жилищни сгради в съседни
имоти и извън упоменатите в чл.28 зони и населени
места, без нотариално заверено съгласие от собствениците на същите имоти.”
- „10. Отглеждането на животни за стопански цели
в имоти, находящи се в регулацията на населените
места от общината, на разстояние по-малко от 50
(петдесет) метра от административни и обществени
сгради, училища, детски, социални и здравни заведения. За лични нужди, в имоти в регулационните
граници на населените места от общината, без в
град Плевен, се разрешава отглеждане до три едри
преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст; десет дребни преживни (ДПЖ) с
приплодите им до 6-месечна възраст; пет прасета за
угояване; три броя еднокопитни и приплодите им до
едногодишна възраст; десет зайкини с приплодите;
100 възрастни птици; 150 бройлера или подрастващи
птици от други видове.”;
2. Разпоредбата на член 28а, т.6 се изменя и допълва, като придобива следното съдържание:„6. Временното съхранение на отпадъци от животновъдната дейност в собствените парцели се извършва в
покрити съдове, разположени на не по-малко от 3 /
три/ метра от жилищните сгради и имотните граници
на съседния имот. Разделно събран торов отпадък е
допустим биоотпадък за производство на компост и
ферментационен продукт и може да се използва за
наторяване на земеделски земи.”
§3. В Раздел шести “АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”, към разпоредбата на
чл.47 се допълва нова точка 22:
„22. На собствениците/ ползвателите на животновъдни обекти, които променят и/ или не поддържат
санитарно-хигиенните условия, при които първоначално е регистриран обектът, се налага глоба от 100
до 500 лв.”
II. Наредба за изменение на Наредба №2 за опазване на околната среда в община Плевен влиза в сила
7 дни след публикуването й на Интернет страницата
на Община Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 11, ал.3 и 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
кодекс,, по предложение от Постоянна комисия по
„Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ ОбС1243/16.05.2018 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42,
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 № 994/28.06.2018 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на сграда на ОУ „Валери Петров” - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Плевен да изготви
мотивирано предложение до Министерски съвет за
предоставяне на допълнителен целеви трансфер, съгласно изготвена количествено-стойностна сметка за
осъществяване ремонт на сградата на училище „Марин Дринов”, град 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 самоуправление и местната администрация, по предложение от Постоянна комисия
по „Образователна политика и читалищна дейност”,
с вх.№ ОбС-0751-3/29.06.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 42, 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 № 995/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Стартиране на процедура по създаване на Организация за управление на туристически
район Дунав
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Упълномощава и възлага на Кмета на Община

Плевен - Георг Леонидов Спартански, да представлява Община Плевен при учредяване на туристически район и подрайони, съгласно чл.15 от Закона за
туризма.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1315/11.06.2018 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 28.06.2018 г., Протокол № 42, 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 № 996/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване числеността на Дирекция „Регионален военно-исторически музей” и Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван
Вълев” - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Увеличава, считано от 01.07.2018 г. числеността
на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци
„Иван Вълев” - Плевен с 1 (една) щатна бройка.
2. Увеличава, считано от 01.07.2018 г. числеността
на Дирекция Регионален военно-исторически музей
с 1 (една) щатна бройка.
3. Възлага на директорите на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” - Плевен
и Регионален военно-исторически музей да изготвят
длъжностни разписания.
4. Възлага на директорите на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” - Плевен
и Регионален военно-исторически музей да извършат подбор и назначат служители, съобразно утвърдените им от Кмета на Община Плевен длъжностни
разписания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1316/15.06.2018
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42, точка 6 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев

дание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 42, 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 № 998/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.007-0002-C01, финансиран по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. и обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Подобряване на условията
за предоставяне на модерни образователни услуги
в областта на образованието”, чрез подписване на
Запис на заповед
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, т.4 от закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Плевен да обезпечи задължението, посочено в Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0011.007-0002-C01 от 03.10.2017 г. по изпълнението на
проект „Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги в областта на образованието”, което е в размер на 34% от стойността на
предоставената от управляващия орган безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020г. или в размер на 3 475 893,40
лв. (три милиона четиристотин седемдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и четиридесет стотинки).
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Запис на заповед за сумата, посочена в т.1, в
полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
всички необходими правни и фактически действия,
във връзка с изпълнението на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.3, т.4 от закона за общинския
дълг, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0309-3/15.06.2018
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42, 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 № 997/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение
№627/27.06.2013 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
Р Е Ш Е Н И Е № 999/28.06.2018 г., гр. Плевен
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.122, ал.2 от Закона за публич- ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с
ните финанси, Решение №062/28.01.2016 г. и Реше- идентификатор 61426.130.90, находящ се в местние №893/29.03.2018 г. на Общински съвет - Плевен ността „Под село”, землището на с.Радишево,
община Плевен с площ 1 077 кв.м. и начин на трайОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
но ползване: за друг вид производствен, складов
Р Е Ш И:
обект
§1. Изменя Решение №627/27.06.2013 г. (изм. с На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
Решение №062/28.01.2016 г. ) на Общински съвет - т.8 от Закона за местното самоуправление и местПлевен, както следва:
ната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41,
1. Изменя т.1 от Решение №627/27.06.2013 г. на Об- ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3,
щински съвет - Плевен, като придобива следния вид: ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1 и ал.2 от
„1. Създава, считано от 01.07.2013 г. Обединено Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
счетоводство „Социални дейности” гр. Плевен с
численост на персонала 4 щатни бройки и със статут
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
„Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити”
Р Е Ш И:
към Община Плевен, обслужващо следните социал- 1. Допълва Годишна програма за управление и разни услуги:
пореждане с имотите - общинска собственост в Об1.1. Общински домашен социален патронаж, гр. щина Плевен през 2018 година, в раздел Б „Имоти,
Плевен.
които Община Плевен има намерение да продаде”,
1.2. Дом за стари хора, с. Бохот.
като включва следния имот: поземлен имот с иденти1.3. Дневен център за деца с увреждания, гр. Пле- фикатор 61426.130.90, с площ 1 077 кв.м., земеделска
вен.
територия с начин на трайно ползване: за друг вид
1.4. Дневен център за пълнолетни лица с уврежда- производствен, складов обект, находящ се в землиния, гр. Плевен.
щето на с.Радишево, в местността „Под село”, акту1.5. Център за социална рехабилитация и интегра- ван с АОС №42619/07.06.2018 г.
ция, гр. Плевен.
2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска
1.6. Център за социална рехабилитация и интегра- собственост, актуван с АОС №42619/07.06.2018 г. ,
ция за деца с увреждания, гр. Плевен.
находящ се в землището на с.Радишево, местността
1.7. Клубове на хората с увреждания и инвалидите, „Под село”, представляващ поземлен имот с идентигр. Плевен.
фикатор 61426.130.90, с площ 1 077 кв.м., земеделска
1.8. Четири центъра за настаняване от семеен тип територия с начин на трайно ползване: за друг вид
за деца без увреждания и два Центъра за настаняване производствен складов обект, чрез публичен търг с
от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания, тайно наддаване, с предварително представяне на
гр. Плевен.
предложенията от участниците в администрацията
1.9. Защитено жилище, гр. Плевен.
на Община Плевен, при първоначална цена 2 200
1.10. Кризисен център за жени и деца, преживели лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 на
насилие, град Плевен.
сто от първоначалната цена.
1.11. Център за социална рехабилитация и интегра- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
ция за жени и деца, преживели насилие, гр. Плевен. комисия, която да организира и проведе търга.
§2. В останалата част Решение №627/27.06.2013 г. 4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.2, съгласна Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- но нормативните изисквания, със спечелилия участнование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ник.
Закона за местното самоуправление и местната ад- Мотиви: Настоящото решение е прието на осноминистрация, чл.122, ал.2 от Закона за публичните вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
финанси, Решение №062/28.01.2016 г. и Решение Закона за местното самоуправление и местната ад№893/29.03.2018 г. на Общински съвет - Плевен по министрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
предложение от Георг Спартански - Кмет на Общи- Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47,
на Плевен, с вх.№ ОбС-1317/15.06.2018 г., на засе- ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1 и ал.2 от Наредба №7
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на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1322/15.06.2018 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол
№ 42, 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 № 1000/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост - УПИ ХХІ, кв.88 по
плана на гр. Славяново, 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
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община
Плевен през 2018 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
собственост, находящ се в гр. Славяново, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ
ХХІ, кв.88 с площ 735 кв.м., отреден за жилищно
строителство, чрез публичен търг с тайно наддаване
с предварително представяне на предложенията от
участниците в администрацията на Община Плевен,
при първоначална цена 6 200 лева без ДДС и депозит
за участие в размер на 10 на сто 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 договор за продажба на имота по т.2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1312/08.06.2018 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42, 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 № 1001/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот - частна общинска собственост - УПИ ХVІ
- за обществено обслужване, кв.22, ул. „Стоян
Михайловски” №136, гр. Плевен, актуван с АОС
№36742/04.04.2011 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски” №136, на ъгъла с бул. „Европа”
представляващ поземлен имот с идентификатор
56722.661.301. с площ 161 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за обществена
сграда, комплекс, а по регулация на гр. Плевен - УПИ
ХVІ, кв.22, отреден за обществено обслужване и трафопост, актуван с АОС №36742/04.04.2011 г., чрез
публичен търг с тайно наддаване с предварително
представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 17 000 лева без ДДС и депозит за участие в
размер на 10 на сто от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,
т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1311/08.06.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 42, точка 11 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев

брой 53
9 юли 2018 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 1002/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот - сграда за хранителни стоки със застроена
площ 77 кв.м., попадаща в УПИ ХІV, отреден за магазин и трафопост, кв.69 по плана на с. Ясен, 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
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1 и
ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Изменя Решение №918/25.05.2006 г. на Общински съвет - Плевен, както следва:
1. В Приложение №1 - Списък с имоти, към Правилник за дейността на ОП „Жилфонд” Плевен, отпада т.54. Имот, с. Ясен, Магазин, ул.”Иван Вазов”
№24, АОС №30696/31.03.1997 г.”.
ІІ. Допълва Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в
Община Плевен през 2018 година, в Раздел ІІІ, точка
Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да
продаде с имот, представляващ масивна едноетажна
сграда със застроена площ 77 кв.м., с предназначение: магазин за хранителни стоки, попадаща УПИ
ХІV, отреден за магазин и трафопост, кв.69, по плана
на с. Ясен, актуван с АОС №30696/31.03.1997 г.”.
ІІІ. Да се организира и проведе публичен търг за
продажба на имота по т.2, чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална
цена 14 000 лева без ДДС и депозит в размер на 10 на
сто от първоначалната цена.
ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търг за продажба на имота.
V. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота по т.2, съгласно
нормативните изисквания със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1 и
ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1319/15.06.2018 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42,
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 № 1003/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор 56722.659.752,
застроен урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.346, гр.
Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.3, във връзка с чл.60,
ал.1, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността върху поземлен
имот с идентификатор 56722.659.752 с площ 3 062
кв.м., по регулационния план на града - застроен
урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.346, гр. Плевен,
като същия се разделя образувайки два нови имота с
идентификатори: 56722.659.1099 с площ 2 607 кв.м.
- УПИ VІІІ, кв.346, собственост на Община Плевен
и 56722.659.1100 с площ 455 кв.м. - УПИ ХІ, кв.346,
собственост на „НАРМАГ” ООД, като за изравняване на дяловете никоя от страните не дължи нищо на
другата страна.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за доброволна делба, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската
собственост и чл.60, ал.3, във връзка с чл.60, ал.1,
т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1313/08.06.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.06.2018 г., Протокол № 42, точка 13 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1004/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на нежилищни сгради ресторант със застроена площ 322 кв.м. и механа
със застроена площ 164 кв.м., попадащи в общински
недвижим имот УПИ І-802, кв.51а по плана 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 администрация, чл.33 от Закона за собственост-

та, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет ОбС-1209/14.03.2018 г., на заседание на Общински
- Плевен
съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев
1. Да не закупи от ПК „Златен клас” - в ликвидация,
с. Коиловци, ресторант със застроена площ 322 кв.м.
и механа със застроена площ 164 кв.м., попадащи обР Е Ш Е Н И Е № 1007/28.06.2018 г., гр. Плевен
щински недвижим имот - УПИ І-802, кв.51а по плана
ОТНОСНО:
Отдаване под наем на части от имона с. Коиловци за сумата от 16 394,20 (шестнадесет
хиляди триста деветдесет и четири лева и двадесет ти публична общинска собственост, в детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие
стотинки) лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от За- т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
кона за местното самоуправление и местната адми- администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинсканистрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, та собственост, чл.14, чл.79, чл.85, ал.1, т.1, чл.98 и
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.103 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - ПлеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Р Е Ш И:
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1320/15.06.2018 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 1. Да са проведе публично оповестен конкурс за
на 28.06.2018 г., Протокол № 42, точка 14 от дневния отдаване под наем, чрез предварително представяне
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин- на предложенията в администрацията на Община
Плевен, за срок от 5 (пет) години, на части от имоти
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев публична общинска собственост, както следва:
1.1. Част от физкултурен салон в ДГ „Теменуга” Плевен, с площ 35кв.м., за провеждане на занимания
по народни танци, при първоначална наемна цена
Р Е Ш Е Н И Е № 1005/28.06.2018 г., гр. Плевен 8,00 лв./час. Депозит за участие 40,00 лв.
ОТНОСНО: Закупуване на имущество - товарен 1.2. Част от физкултурен салон в ДГ „Трети март” автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ЛТ28, рег. Плевен с площ 40 кв.м., за провеждане на занимания
№ ЕН0545АК и трафопост със застроена площ по народни танци, при първоначална наемна цена
58,40 кв.м. находящ се в селскостопански двор на 9,20 лв./час. Депозит за участие 40,00 лв.
ЧПТК „Съдружие”, с. Брестовец, УПИ І, кв.83
1.3. Методичен кабинет в ДГ „Трети март” - ПлеНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, вен с площ 20 кв.м., за провеждане на занимания по
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната английски език, при първоначална наемна цена 4,00
администрация, чл.34, ал.2 от Закона за общинската лв./час. Депозит за участие 40,00 лв.
собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Об- 2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване,
щински съвет - Плевен,
чрез представяне на предложения от участниците в
деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
даване под наем за срок от 5 (пет) години на части от
Р Е Ш И:
имоти публична общинска собственост, както следва:
1. Да не закупи имущество, собственост на задъл- 2.1. Част от физкултурен салон в ЦПЛР - Ученическа
жено лице, с цел погасяване на задължения по изпъл- спортна школа - Плевен с площ 50 кв.м. за провеждане
нително дело №865/2012 г. по описа на ТД на НАП на занимания по акробатика, при първоначална наемна
- Велико Търново, офис Плевен:
цена 11,50 лв./час. Депозит за участие 50,00 лв.
1.1. Товарен автомобил марка VOLKSWA- 2.2. Част от учебна стая в ЦПЛР - ЦРД Плевен с
GEN, модел ЛТ28, рег. № , ЕН0545АК, рама площ 40 кв.м., за провеждане на занимания по ак№WV2ZZZ21ZSH006496, двигател №ACL020399, го- тьорско майсторство, при първоначална наемна цена
дина на производство 1995 г., мощност 70kW за сумата 8,00 лв./час. Депозит за участие 50,00 лв.
от 1 600 лева.
3. Ползването на имотите по т.1 и т.2 от спечелили1.2. Сграда - трафопост без оборудване, находяща ят съответната процедура наемател не може да пречи
се в селскостопански двор на ЧПТК „Съдружие”, с. или ограничава учебните дейности в учебното и детБрестовец, УПИ І, кв.83 по плана на с. Брестовец с ско заведение.
РЗП на имота 58,40 кв.м. за сумата от 3 200 лева.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен следното:
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- 4.1. Да назначи комисия, която да организира и проние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона веде процедурите по т.1 и т.2 от настоящото Решение.
за местното самоуправление и местната администра- 4.2. Да утвърди конкурсни и тръжни правила за
ция, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, процедурите по т.1 и т.2 от настоящото Решение.
чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 4.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет Мотиви: Настоящото решение е прието на основана Община Плевен, с вх.№ ОбС-1321/15.06.2018 г., на ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на за местното самоуправление и местната администра28.06.2018 г., Протокол № 42, точка 15 от дневния ред, ция, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ- чл.14, чл.79, чл.85, ал.1, т.1, чл.98 и чл.103 от Наредба
вет - Плевен.
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1324/18.06.2018 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г., ПротоР Е Ш Е Н И Е № 1006/29.03.2018 г., гр. Плевен кол № 42, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен официалния печат на Общински съвет - Плевен.
търг или конкурс на Сдружение „Клуб идея” Пле- Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев
вен недвижим, нежилищен имот - частна общинска
собственост, представляващ две помещения с изР Е Ш Е Н И Е № 1008/28.06.2018 г., гр. Плевен
точно изложение в сутеренния етаж на сграда, находяща се на ул. „Димитър Константинов№17, гр. ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изПлевен, актуван с АОС №39523/16.10.2013 г.
граждана на обект с обществено-обслужващо
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, предназначение с площ 40,70 кв.м. върху общинт. 8 от Закона за местното самоуправление и местна- ски урегулиран поземлен имот с идентификатор
та администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона 56722.660.673 - УПИ ІV, кв.372, по плана на гр. Плеза общинската собственост, чл.17, ал.1и ал.2 от На- вен, ул. „Иван Вазов”№17-23
редба №7 на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
администрация, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Р Е Ш И:
Закона за общинската собственост, чл.58, ал.1, чл.79,
1. Да се отдаде под наем без публичен търг или ал.1, чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общинконкурс на Сдружение „Клуб идея” Плевен, недви- ски съвет - Плевен
жим, нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ две помещения в сутерения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
етаж на сграда преустроена за „Клуб на художника
Р Е Ш И:
и художествена галерия” с площ 28,50 кв.м., на ул. 1. Допълва Годишна програма за управление и разпо„Д. Константинов”№17, гр. Плевен, актуван с АОС реждане с имотите - общинска собственост в Община
№39523/16.10.2013 г., за срок от 5 (пет) години, при Плевен през 2018 година в раздел ІІІ, създава нова точнаемна цена в размер на 90 (деветдесет) лева.
ка В. „Имоти, върху които Община Плевен има наме2. Консумативните разходи, свързани с текущото рение да учреди право на строеж” със следния текст:
обслужване и поддръжка на имота, както и такса би- „1. Учредяване право на строеж за изграждане на
тови отпадъци за имот, са за сметка на Сдружение обект с обществено-обслужващо предназначение
„Клуб идея” Плевен.
с площ 40,70 кв.м. върху общински урегулиран по3. Кметът на Община Плевен или оправомощено от землен имот с идентификатор 56722.660.673 - УПИ
него длъжностно лице, да сключи с Председателя на ІV, кв.372 по плана на гр. Плевен, ул. „Иван Вазов”
Сдружение „Клуб идея” Плевен договор за наем на №17-23, актуван с акт за частна общинска собствеимота по т.1, съгласно действащите разпоредби и ус- ност №38526/26.02.2013 г.”
ловията по т.1 и т.2 от настоящото решение.
2. Да се учреди възмездно право на строеж за
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- изграждане на обект с обществено-обслужващо
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от предназначение с площ 40,70 кв.м. върху общинЗакона за местното самоуправление и местната ад- ски урегулиран поземлен имот с идентификатор
министрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона за 56722.660.673 - УПИ ІV, кв.372 по плана на гр. Плеобщинската собственост, чл.17, ал.1и ал.2 от Наредба вен, ул. „Иван Вазов” №17-23, актуван с акт за част№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от на общинска собственост №38526/26.02.2013 г., чрез
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публичен търг с тайно наддаване, с предварително
представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 6 000 (шест хиляди) лева без ДДС и депозит
за участие в размер на 10 на сто от първоначалната
цена на правото на строеж.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за учредяване възмездно право на
строеж върху имота по т.2. , съгласно нормативните
изисквания със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.58, ал.1, чл.79,
ал.1, чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен
Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1325/18.05.2018 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42,
точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1009/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Бохот-4”,
местността „Карабаша”, с. Бохот, Община Плевен, област Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.52, ал.1,
т.3, буква „б” от Закона за водите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир „Бохот-4” - публична общинска собственост, местност „Карабаша”, с.
Бохот, община Плевен с цел спортен риболов на „БИ
ЛАНД СКЕЙП” ЕООД - гр. Плевен, ЕИК: 203525044,
със седалище и адрес на управление - град Плевен,
ул. „Тунджа” №37, ет.6, ап.11 за срок до 8 (осем) години, но не по-късно от 22.06.2025 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен извършването на всички правни и фактически действия по
изпълнението на Решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква
„б” от Закона за водите, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1318/15.06.2018 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42,
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 № 1010/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти общинска собственост - рибарник, съставляващи
поземлени имоти с идентификатор 51620.102.27 и
51620.1123.82, находящи се в землището на с. Николаево, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.14, ал.1, ал.3 и ал.8,
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.30, 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 „Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в
Община Плевен през 2018 г.” в раздел ІІІ, точка А.
„Имоти, които Община Плевен има намерение да отдаде под наем” със следните имоти:
1.1. „Поземлен имот с идентификатор 51620.102.27
(номер по предходен план 000226) с площ 10,541
дка., АОС № 35150/02.04.2008 г., с начин на трайно ползване - рибарник, находящ се в местността
„Козалтията” в землището на с. Николаево, Община
Плевен.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 51620.112.82
(номер по предходен план 000225) с площ 20,285 дка,
АОС № 35149/02.04.2008г.”, с начин на трайно ползване - рибарник, находящ се в местността „Козалтията” в землището на с. Николаево, Община Плевен.
2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване
с предварително представяне на предложенията от
участниците в администрацията на Община Плевен,
за срок от 10 (десет) години на следните поземлени
имоти:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 51620.102.27
(номер по предходен план 000226) с площ 10,541
дка., АОС № 35150/02.04.2008 г., с начин на трайно ползване - рибарник, находящ се в местността
„Козалтията” в землището на с. Николаево, Община Плевен при първоначална наемна цена в размер
на 33,00 (тридесет и три) лева на месец без ДДС и
депозит за участие в търга в размер на пет на сто от
първоначалната цена.
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2.2. Поземлен имот с идентификатор 51620.112.82
(номер по предходен план 000225) с площ 20,285
дка, АОС № 35149/02.04.2008 г.”, с начин на трайно ползване - рибарник, находящ се в местността
„Козалтията” в землището на с. Николаево, Община
Плевен при първоначална наемна цена в размер на
63,00 (шестдесет и три) лева на месец лева без ДДС
и депозит за участие в търга в размер на пет на сто от
първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе публичния
търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за отдаване под наем на имотите по
т.2, съгласно нормативните изисквания със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.14, ал.1, ал.3 и ал.8, чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.30,
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.№ ОбС1326/18.06.2018 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42,
точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев

7. През гратисния период по т. 6 да се заплаща наем
на наетата земя в размер на 25,00 лв./дка.;
ІI. В случай, че земите от ОПФ са поливни, началните наемни цени по т.1, т.2 и т. 6 се коригират с коефициент за поливност 1,2.
III. Определя размер на базисни наемни цени за
предоставяне под наем на земеделски земи от ОПФ,
без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, за срок от една стопанска година:
1. Маломерни имоти ( под 10 дка.) - по цени, определени в т.1.
2. На безимотни и малоимотни граждани - в размер
на 40,00 лв./ дка.
IV. Възлага на кмета на Община Плевен да извърши
всички необходими действия за правилно и законосъобразно провеждане на процедурите по отдаване
под наем и аренда на земеделската земя от Общинския поземлен фонд и сключване на договорите.
V. Възлага на кмета на Община Плевен да предприеме необходимите действия по актуализиране на
цени по всички действащи договори, съгласно 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. 8 от Закона за общинската
собственост, чл. 24а, ал.5, ал.6 и ал.7 от Закона за
собствеността и ползване на земеделските земи,
чл. 30 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет - Плевен и Заповед № РД 46-177 от
26.03.2018г. на министъра на земеделието, храните и
горите, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0362-2/18.06.2018
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42, 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 № 1011/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на базисни наемни цени за
отдаване под наем или аренда на земеделски земи
от Общинския поземлен фонд за стопанската 20182019 година
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. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал.5, ал.6 и ал.7 от Закона
за собствеността и ползване на земеделските земи,
Р Е Ш Е Н И Е № 1012/28.06.2018 г., гр. Плевен
чл. 30 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОТНОСНО: Възлагане без провеждане на обОбщински съвет - Плевен и Заповед № РД 46-177 от ществена поръчка от Община Плевен на „Чис26.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните тота” ООД за проектиране, изпълнение на СМР,
и горите,
строителен и авторски надзор на обект на техническата инфраструктура - „Паркинг определен от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ок221г към ок213а” по плана на гр. Плевен
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
І. Определя размер на базисни наемни цени за пре- т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
доставяне под наем или аренда, чрез провеждане на администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
публичен търг или публично оповестен конкурс, на собственост,
земеделски земи от Общински поземлен фонд:
1. За отглеждане на едногодишни полски култури
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
- 46,00 лв./дка.
Р Е Ш И:
2. За отглеждане на съществуващи трайни насаж- 1. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи с
дения
„Чистота” ООД договор за проектиране, изпълнение
2.1 лозови насаждения - 50,00 лв./дка.
на СМР и извършване на строителен и авторски над2.2 овощни насаждения (семкови, костилкови, че- зор за инфраструктурен обект „Паркинг, определен
рупкови) - 66лв./дка.
от ок221г към ок213а” по регулационния план на гр.
3. За изоставени трайни насаждения - 25,00 лв./дка. Плевен, без провеждане на обществена поръчка, за
4. За земеделски земи, когато не са били използвани сметка на Заявителя, предвид изразената му воля.
две и повече стопански години - 25,00 лв./дка.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра5. За други селскостопански територии - 45,00 лв./ вомощено лице да извърши необходимите правни и
дка.
фактически действия, съгласно разпоредбите на За6. Определя размера на базисни наемни цени за кона за устройство на територията, свързани с изпълпредоставяне под наем или аренда на земеделски нение на настоящото Решение.
земи от ОПФ, след Решение на Общински съвет - Мотиви: Настоящото решение е прието на осПлевен, за създаване и отглеждане на трайни насаж- нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
дения по периоди:
Закона за местното самоуправление и местната ад6.1 Лозови насаждения:
министрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
- гратисен период - 3 години
собственост, по предложение от арх. Невяна Иван- период на плододаване от 4 до 7 години - 49,00 чева - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСлв./дка.
1330/19.06.2018 г., на заседание на Общински съвет
от 8 до 20 години - 74,00 лв./дка.
- Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42,
- за останалия период на плододаване - 49,00 лв./ точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалдка.
ния печат на Общински съвет - Плевен.
6.2 Овощни насаждения - семкови, костилкови, че- Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев
рупкови:
- гратисен период - 4 години
- период на плододаване от 5 до 7 години - 41,00
Р Е Ш Е Н И Е № 1013/28.06.2018 г., гр. Плевен
лв./дка.;
- за останалия период на плододаване - 61,00 лв./ ОТНОСНО: Възлагане без провеждане на обществена поръчка от Община Плевен на МБАЛ „Сърце
дка.
и мозък” ЕАД за проектиране, изпълнение на СМР,
6.3 Ягодоплодни култури:
строителен и авторски надзор на обект на техни- гратисен период - 2 години
ческата инфраструктура - „Паркинг”, разположен
- за периода на плододаване - 56,00 лв./дка.
6.4 Етеричномаслени култури - роза, мента, шипка, в УПИ І, кв.839 по плана на гр. Плевен, като част
лавандула:
от улично пространство определено от ок4131 към
- гратисен период - 3 години
ок4132 по плана на гр. Плевен
- за периода на плододаване - 37,00 лв./дка.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
6.5 Култивирани билки - срок на предоставяне 5 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
години:
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
- гратисен период - 1 година
собственост,
- от 2 до 5 години - 27,00 лв./дка.
6.6 Аспержи - срок на предоставяне 15 години:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
- гратисен период - 3 години;
Р Е Ш И:
- от 4 до 12 години - 58,00 лв./дка.;
1. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
- от 13-15 години -37 лв./дка.
с МБАЛ „Сърце и мозък” ЕАД договор за проекти-

ране, изпълнение на СМР и извършване на строителен и авторски надзор за инфраструктурен обект
„Паркинг” разположен в УПИ І, кв.839 по плана на
гр. Плевен, като част от улично пространство определено от ок4131 към ок4132 по регулационния
план на гр. Плевен, без провеждане на обществена
поръчка, за сметка на Заявителя, предвид изразената му воля.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, по предложение от арх. Невяна Иванчева - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1243/16.05.2018 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол №
42, 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 № 1014/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.1303 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове
на елементите на техническата инфраструктура и
одобряване на Задание за изработване на подробен
устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ
56722.701.1303 в местността „Стража” в землището
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите
на техническата инфраструктура. При изработване
на подробния устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ
56722.701.1303 в местността „Стража” в землището
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите
на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от арх. Невяна Иванчева - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1331/19.06.2018 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42,
точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет -Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1015/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Стефанка Панчева Георгиева, гр.
Плевен
На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.21, ал.
2 от Закона за местното самоуправление и местната
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 администрация” по бюджета на Община Плевен за 2018 година,
в размер на 400 (четиристотин) лева на Стефанка
Панчева Георгиева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.21, ал. 2 от Зако-
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на за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Постоянна комисия по
„Здравеопазване и социална политика” с вх.№ ОбС1304/18.06.2018 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42,
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 № 1016/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на програма за развитие
на „Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.16,
чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията
и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на
търговските дружества,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя Програма за развитие на „Диагностичноконсултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен
за 2018 г. както следва:
1.1. Раздел V „Инвестиционен план”, т.2. Инвестиционни проекти, подточка 2.1. Инвестиции в нова
техника и медицинска апаратура, заменя Апарат интерфенция физиотерапия на стойност 2 000 лева с
комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук на
стойност 5000 лева.
Финансирането на инвестицията ще се осъществи
със собствени средства на дружеството.
1.2. Раздел V „Инвестиционен план”, т.2. Инвестиционни проекти, подточка 2.1. Инвестиции в нова
техника и медицинска апаратура, създава нова точка
5 със следния текст:
„ЕЕГ апарат на стойност 13 000 лв.”
Финансирането на инвестицията ще се осъществи
със средства преотстъпения дивидент, съгласно Решение №965/31.05.2018 г. на Общински съвет - Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16, чл.17, ал.1,
т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен
върху общинската част от капитала на търговските
дружества, по предложение от Постоянна комисия
по „Стопанска политика и транспорт” с вх.№ ОбС1158-1/29.06.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол №
42, 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 № 1017/28.06.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на експерт-счетоводители
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17,
ал.1, т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.1, т.9 и т.13, чл.46,
чл.47 е чл.49 от Наредба №8 за условията и реда
за упражняване правата на собственик от Община
Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет - Плевен,
чл.37, ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона за счетоводството
и Решение №966/31.05.2018 г. на Общински съвет
- Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Избира експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2018 година на търговски
дружества, чийто собственик на капитала е Община
Плевен както следва:
1.1. „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен Йорданка Николова Виткова.
1.2. „Инжстрой” ЕООД - Плевен - Дияна Георгиева
Иванчева.
1.3. „Тибор” ЕАД - Плевен - Йордан Иванов Досев.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1,
т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.1, т.9 и т.13, чл.46, чл.47 е
чл.49 от Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен
върху общинската част от капитала на търговските
дружества на Общински съвет - Плевен, чл.37, ал.1,
чл.37а, ал.1 от Закона за счетоводството и Решение
№966/31.05.2018 г. на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Постоянна комисия по „Стопанска
политика и транспорт” с вх.№ ОбС-1185/29.06.2018
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.06.2018 г., Протокол № 42, точка 27 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

СПОРТ

брой 53
9 юли 2018 г.
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Георг Спартански:

МГ„Гео Милев“ се превръща в център на шахмата
на училищно ниво в републикански мащаб
Седем плевенски тима на финали на Ученически игри 2018

Математическа
гимназия
„Гео Милев” спечели златните
медали на финала по шахмат на
Ученически игри 2018. На провелото се в Бургас Държавно
първенство за момичета и момчета 5-7 клас, в което се включиха 10-те най-добри отбори в
страната, плевенчани станаха
първи с 9 победи от 9 срещи.
В тима на плевенските математици беше включен един
състезател в 7 клас - Валентин
Митев, един в 6 клас - Ева Русева, а останалите трима - Кристиян Милев, Кристиян Георгиев и
Катрин Нинова, са петокласници. В индивидуалното класиране Валентин Митев и Ева Русева завоюваха II място. Водач
и треньор на отбора е учителят
Георги Чудомиров.
„Радвам се за успехите на
децата, те са постигнати с много труд. Талантът си е талант,
грижите на родителите също са
налице, но това са всеки ден часове наред тренировки, разучаване на партии, четене, учене и
ако го няма трудът на тези малки
шахматисти, няма да има резултати. Убеден съм, че каквото и
да изберат като професионална
реализация за себе си, тези деца
ще бъдат успешни”, каза на среща с младите шахматни таланти кметът на Община Плевен.
„Момчета и момичета, не ги
бийте толкова, защото догодина
няма да има кой да ви излезе“,
пошегува се Георг Спартански и
пожела на децата и на учителя
им по физическо възпитание и

спорт Георги Чудомиров здраве
и нови успехи.
Другият отбор по шах от МГ
„Гео Милев” - този на юношите и девойките 8-10 клас, който
участва на Държавните финали
на Ученическите игри по шахмат, провели се в Хасково от 8
до 10 юни, се класира на престижното III място с 6 победи, 1
загуба и два равни мача. Тимът
беше воден от Светослав Рачков, а в състава му бяха Давид
Цветанов, Владимир Върбанов,
Стилиян Нановски, Ивелина Сашова и резервата Румен Кънчев.
Това са и единствените отличия, спечелени през тази година
от ученически отбори от Плевен.
Само половин точка не достигна на юношите 8-10 клас на
СУ „Пейо К. Яворов” да спечели третото място на финалите
на игрите по лека атлетика, които се проведоха в Сливен. Лекоатлетите ни бяха изпреварени от
техните връстници от Русе. Над
всички в отбора на яворовци
беше осмокласникът Цветан Георгиев, който спечели три индивидуални медала - злато на 100
м гладко бягане, сребро на 200
м гладко бягане и бронз на 400
м гладко бягане. С него се състезаваха още Габриел Павлов, Николай Колев, Евелин Ангелов,
Максимилиян Щерев, Стенли
Атанасов, Александър Кирилов
и Бойко Цанов.
В колекцията на СУ „Пейо
К. Яворов” към момента има
пълен комплект медали от всич-

Отборът на МГ „Гео Милев” 5-7 клас спечелил златните
медали на финала по шахмат
на Ученически игри 2018.
ки дисциплини, като отличията
са над 60.
Със седмо място при момичетата - 5-7 клас, отново от надпревара по лека атлетика, провела се в Сливен, е съставът на
СУ „Иван Вазов” - Плевен.
Юношеският
баскетболен
отбор на ПГПЧЕ - Плевен пък
зае осмото място на финалите
във Варна за състезатели 8-10
клас. С десето място в същия
спорт са девойките 11-12 клас
на гимназията. Надпреварата се
проведе в Перник, а в нея взеха

В колекцията на СУ „Пейо К. Яворов” към момента има пълен комплект
медали от всички дисциплини, като отличията са над 60.

участие 10 тима.
На 9-а позиция в тази възрастова група по волейбол, са
девойките на МГ „Гео Милев”,
класирали се на финалите в
Етрополе. В надпреварата взеха
участие също 10 отбора.
Като цяло, равносметката
от приключилите „Ученически
игри 2018” сочи, че представянето е по-слабо, в сравнение с
миналата година. Водещи училища в спортните дисциплини
остават Математическата гимназия и СУ „Пейо К. Яворов”,

но този път само математиците
успяха да вземат медал от финалите по шахмат. Възпитаниците на Мариян Георгиев остават четвърти, след като половин
точка ги раздели от бронза. Учениците от ПГПЧЕ пък отново
успяват да се преборят за участие на финал, което също се отчита като успех за тях.
И все пак, според статистиката, през 2018 г. нашата област
успява да класира повече отбори на финал на игрите, в сравнение с миналата година.

Отборът по шах от МГ „Гео Милев” - този на юношите и девойките 8-10
клас, който участва на Държавните финали на Ученическите игри по шахмат, провели се в Хасково от 8 до 10 юни, се класира на престижното III
място с 6 победи, 1 загуба и два равни мача.

