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До края на август поетапно
пристигат новите тролейбуси
Първите нови тролейбуси
от втория етап на проекта „Развитие на интегриран градски
транспорт - гр. Плевен“ започнаха да пристигат от 12 юли в
Плевен. Екологичните транспортни средства са произведени от фирма SolarisBus&Coach
S.A. и се доставят по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване
и развитие 2014-2020“ по ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020
година.
Проектът предвижда подмяна на подвижен състав - дос-

тавка на 14 нови тролейбуси,
2 сервизни машини, както и
внедряване на интелигентни
транспортни системи - електронна система за таксуване на
пътниците в масовия градски
обществен транспорт и внедряване на система за видеонаблюдение на 16 ключови кръстовища в Плевен.
Общата стойност на проекта
е 17 249 286 лв., а продължителността му е 48 месеца.
По проекта „Развитие на
интегриран градски транспорт
- гр. Плевен“ вече пристигна
специализирана машина за ремонт на контактната мрежа и
предстои да бъде доставен и

влекач. Очакваше се до края
на юли да пристигнат всичките
тролейбуси, но фирмата, която
ги произвежда, е предпочела те
да бъдат превозени с наземна
техника. Камионът, с който ще
бъдат доставени, се очаква да
докара новите тролейбуси до
края на август, а през септември всички те да заменят останалите стари машини, като така
в града ни да има изцяло обновен автопарк.
Новите тролейбуси не се отличават от доставените преди
време машини, като единствената им разлика е, че те нямат дизелови двигатели, а ще се придвижват автономно на батерии.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 Г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси чл.51, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Плевен Председателя на Общински съвет - Плевен

ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОД.
на 14 август 2017 г. (вторник) от 17.30 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда
«Гена Димитрова», ул. «Димитър Константинов» №2, град Плевен.
С отчета можете да се запознаете в меню Заседания на постоянни комисии
https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-avgust-2018-g
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Близо 1/3 от общинската пътна мрежа
се ремонтира през 2018 година
В инвестиционната програма
тази година бяха включените 5,
от общо 18 пътя от общинската пътна мрежа, с дължина 52
км. Това е 1/3 от дължината на
мрежата. Ремонтът включваше
изкърпване, обясни инж. Владислав Иванов, директор на дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“
в Община Плевен.
Пътищата, които бяха ремонтирани това лято са Плевен-Ясен
- 12.800 км за 35 000 лв., ПлевенТърнене 10.300 км за 47 000 лв.,
отклонението от пътя Търнене за
Къртожабене - 3.100 км за 35 000
лв., Плевен-Кайлъка - в проходимата му част до хижа „Среброструй” - 8 км за 45 000 лв. и Плевен-Пелишат - 18 км за 40 000
лв. Средствата изглеждат малко,
но този път всяка година се ремонтира, допълва инж. Иванов.
Общата сума, отпусната за пътната рехабилитация, е 200 000
лв. Обществената поръчка е проведена и спечелена от плевенската фирма - „Виа груп”. С договор
от 3 юли й е възложено ремонтирането на участъците. Крайният
срок за приключване на ремонтите е средата на август.
Предстои и ремонтирането
на 10 улици в града, което ще
се извърши с пари от бюджета.
Проектите са съгласувани с КАТ
и предстои да бъдат внесени за
одобрение от главния архитект

и да получат строително разрешение.
Това са улиците
„Атон” за 53 000
лв., „Милин камък” за 100 000 лв.,
„Христо Ясенов”
- 114 000 лв., „Полтава” - 46 000 лв.,
„Кубрат” - 88 000
лв., „Добрич” 38 000 лв., „Кръстец” - 86 000 лв.,
„Лозенка”
(пред
блоковото
пространство на №№1,
3, и 5) за 137 000
лв. и кръстовището на улиците „Цар
Самуил” и „Хаджи
Димитър” за 92 000
лв. Общата стойност на ремонтите
е 835 000 лв. Една
от улиците вече е
изградена. Това е
„Чорлу”, където са
вложени 81 000 лв.
Кметът на Община Плевен Георг
Спартански заяви,
че извършваните от
2016 г. насам ремонти на улична
настилка са най-мащабните в последните 30-40 години. „Общо
над 30 улици са обхванати - 16
от тях са включени за основен
ремонт по европейски проект,
други над 10 Община Плевен на-

Местните налози
вече се плащат и чрез
Изипей и Ипей от
различни точки на света
От 30 юли местните данъци
и такси за Плевен вече могат
да се плащат и в касите на Изипей и през интернет системата
Ипей. Плащането се извършва
само със съобщаване на ЕГН-то
на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите. Интернет
плащането става след регистрация в сайта Ипей и следване
на всички указателни стъпки
в него. Регистрацията в Ипей
е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът
на регистрацията я има винаги.
Ипей има версия и на английски
език, така че може да се ползват
без проблем от чужденци.
По новия начин гражданите
плащат, без да са необходими
печатни съобщения. Не е нужно да попълват каквито и да
са документи или да звънят в
Общината и да търсят предварителна информация за дължимите суми. Информацията за
целия данък се получава веднага след съобщаване на ЕГН-

то или БУЛСТАТ и може да се
плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също
се отразяват веднага. Така не
може да се допусне и двойно
плащане на данъка. Електронните плащания подпомагат и
шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в община
Плевен може да мине на годишен технически преглед веднага, след като данъците му бъдат
заплатени автоматично някъде
в страната или чужбина.
Услугата е абсолютно безвъзмездна за Община Плевен и
е в полза най-вече на живеещите извън нея и им пести време
и пари. Освен на касите на общинската служба „Местни данъци и такси” - в брой или чрез
пост терминал, за удобство на
гражданите местните налози
може да бъдат заплащани още
по електронен път чрез сайта
на Община Плевен и на касите
на „Български пощи”.

прави с целеви средства, отпуснати от правителството преди 2
години, към тях се прибавят и
улиците за основен ремонт със
собствени средства на местната администрация по Инвестиционната програма за тази годи-

на. Имаме 180 км улична мрежа
в Плевен и още толкова в селата
и Славяново. Факт е, че улиците
са стотици, но е факт и че от няколко десетилетия не са правени
толкова много за такъв кратък
период. С наличните пари, които

имаме, ще трябва да минат десетилетия, за да оправим улиците
така, че те да изглеждат като в
Западна Европа. Но това са възможностите на българските общини в момента”, каза още Георг
Спартански.

Филмови продукции на Община
Плевен продължават участие
в международни фестивали

Приоритетните
дейности в „Спартак” и
„Балканстрой” възлизат
на близо 900 000 лева

По предложение и със съдействието на екипа на Тур Филм
Фест България двете филмови
продукции на Община Плевен
- „Плевен: Краят на войната,
Началото на Европа” и „Маратон на приятелството” ще
участват в състезателната програма на няколко международни фестивала, част от престижната група на CIFFT - Комитет
на туристическите филмови
фестивали. Лентите ще бъдат
представени на:
„Following
the
Equator - International
Tourism Film Festival” - Малдиви; „Zagreb Tourfilm Festival”
- Хърватия; „Amorgos-Tourism
Film Festival” - Гърция; „Bitff Baku International Tourism Film
Festival” - Азербайджан.
Филмът „Плевен: Краят на
войната. Началото на Европа”,
който е съвместен проект на Община Плевен и „Файв Стар Медиа Груп”, спечели наградата в
категория „История и култура”,
подкатегория
„Документален
филм” в ХІV Международен
Тур филм фест „На източния
бряг на Европа” 2018 - Велико
Търново. Лентата е посветена

на драматичните битки за Плевен по време на Руско-турската
война /1877-1878 г./ и е създадена по повод 140-годишнината
от Освобождението на града ни.
Режисьор и сценарист на лентата е Степан Поляков /„A Sudden
Halt”, „Once Upon a Time…
There Were Three Kingdoms”/,
главен оператор Момчил Александров /„Yoga Warrior”, The
Kingdom of the Light”/, композитор е Валери Пастармаджиев,
известен с участието си в групите Faces и Swing Regime, режисьор по монтажа е Цветелина
Василева, изпълнителен продуцент - Вивиан Бояджиева.
През 2016 г. Файв Стар Медиа Груп, отново в партньорство
с Община Плевен, създаде презентационния филм за историята на града „Вълни по равнината”, част от другата поредица
на продуцентската компания в
БНТ - „Световните градове на
България”. Лентата предизвика огромен зрителски интерес.
Съгласно статистика на БНТ тя
е фаворит в излъчванията на поредицата „Световните градове
на България” през 2017 година.

Приоритетните
ремонтни
дейности, които трябва да бъдат извършени в спортните зали
„Спартак” и „Балканстрой”,
възлизат на близо 900 000 лв.
съгласно вече изготвените количествено-стойностни сметки,
обяви кметът Георг Спартански.
Най-важно за „Спартак” е да
бъдат осигурени вентилация и
отопление, които по изчисления
ще струват към 700 000 лв., останалите 200 000 лв. ще бъдат
насочени към „Балканстрой”,
поясни той. „Както вече обясних, Общината не може да отдели тези средства, затова при
срещата с министър Красен Кралев неотдавна по повод лошото
състояние на спортната инфраструктура в Плевен се разбрахме да бъдат изготвени предварителни разчети за дейностите, от
които има необходимост в залите. Разчетите вече са факт и бяха
изпратени в Министерството на
младежта и спорта, откъдето ще
очакваме финансова подкрепа.
За голяма инвестиция, каквато е доизграждането на закрита
спортна зала, е необходимо правителствено решение за предоставяне на целеви средства“, допълни Георг Спартански.
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Р Е Ш Е Н И Е № 1018/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на актуализация
на План за действие към актуализираната
„Стратегическа карта за шум на град Плевен”, приета с решение №619/29.06.2017 г. на
Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2, т.1
от Закона за защита от шума в околната среда

на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията,
с вх.№ ОбС-1335/23.07.2018 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

вен, по предложение от Милен Яков - ВРИД
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-13171/13.07.2018 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г.,
Протокол № 43, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема актуализация на План за действие към актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен”, приета с Решение
№619/29.06.2017 г. на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.2, т.1 от Закона за защита от шума в околната среда, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0892/12.07.2018
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43,
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 № 1021/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане текст на Декларация
за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в гр. Долна Митрополия
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Плевен, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 година

Р Е Ш Е Н И Е № 1023/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2018 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.124, ал.1 и ал.4
от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.1
и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема текст на Декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно
училище в гр. Долна Митрополия.
2. Текстът на Декларацията е неразделна част
от настоящото решение.
3. Възлага на Председателя на Общински съвет - Плевен да изпрати Декларацията до Министерство на отбраната на Република България.
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 и чл.11, ал.2
от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 година, по
предложение от Група общински съветници
„ГЕРБ”, с вх.№ ОбС-1337/17.07.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 4
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя обект „Основен ремонт на ул.„Мара
Денчева”, финансиран от целева субсидия,
както следва: било 180 000 лева, става 0 лева.
2. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Чорлу”, финансиран със собствени бюджетни
средства, както следва: било 66 000 лева, става
0 лева.
3. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Полтава”, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 43 000
лева, става 46 000 лева.
4. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Кубрат”, финансиран със собствени бюджетни
средства, както следва: било 41 000 лева, става
0 лева.
5. Изменя обект „Основен ремонт на кръстовище на ул. „Цар Самуил” и ул. „Хаджи Димитър”, финансиран със собствени бюджетни
средства, както следва: било 50 000 лева, става
9 000 лева.
6. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Добрич”, финансиран от целева субсидия, както
следва: било 97 000 лева, става 38 000 лева.
7. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Кръстец”, финансиран от целева субсидия,
както следва 97 000 лева, става 86 000 лева.
8. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Лозенка - подход към чешма”, финансиран от
целева субсидия, както следва: било 156 000
лева, става 137 000 лева.
9. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Атон”, финансиран от целева субсидия, както
следва: било 70 000 лева, става 53 000 лева.
10. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Милин камък”, финансиран от целева субсидия както следва: било 120 000 лева, става
100 000 лева.
11. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Христо Ясенов”, финансиран от целева субсидия, както следва: било 60 000 лева, става
114 000 лева.
12. Създава обект „Основен ремонт на ул.
„Чорлу”, финансиран със средства от целева
субсидия за капиталови разходи, както следа:
било 0 лева, става 81 000 лева.
13. Създава обект „Основен ремонт на ул.
„Кубрат””, финансиран със средства от целева
субсидия за капиталови разходи, както следва:
било 0 лева, става 88 000 лева.
14. Създава обект „Основен ремонт на кръстовище на ул. „Цар Самуил” и ул. „Хаджи Димитър””, финансиран със средства от целева
субсидия за капиталови разходи, както следва:
било 0 лева, става 83 000 лева.
15. Създава обект „Ритуален дом ГП „Чаира”, финансиран със собствени бюджетни
средства, както следва: било 40 000 лева става
31 200 лева.
16. Създава обект „Ритуален дом ГП „Горноплевенски гробища””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било
13 000 лева става 13 200 лева.
17. Създава обект „Ритуален дом „ГП „Стадиона”, финансиран със собствени бюджетни
средства, както следва: било 17 000 лева става
18 000 лева.
18. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”, по Сборния бюджет на Община Плевен със 152 600 лева.
19. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши всички правни и фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,

Р Е Ш Е Н И Е № 1019/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Правила за отпускане на финансови средства от бюджета
на Община Плевен за подпомагане участието
в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община 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. Приема Правила за отпускане на финансови средства от бюджета на Община Плевен за
подпомагане участието в състезания на деца с
изявени дарби, от училища в Община Плевен.
2. Правилата влизат в сила от 01.09.2018 г.
3. Утвърдените средства от Комисията за
подпомагане участието в състезания на деца с
изявени дарби, от училища в Община Плевен
до края на бюджетната 2018 година да бъдат
финансирани от резерва на Община Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, по предложение от
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1217/13.07.2018 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.07.2018 г., Протокол № 43, 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 № 1020/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Плевен от №551/27.04.2017 г. до №670/27.07.2017
г., мандат 2015-2019 г.
На основание чл.24, т.5 и чл.73 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2015-2019 година и чл.21, ал.1, т.24
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема за изпълнени и снема от отчет
решения на Общински съвет - Плевен: от
№551/27.04.2017 г. до №670/27.07.2017 г.
2. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.24, т.5 и чл.73 от Правилника
за организацията и дейността на Общински
съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2015-2019 година и чл.21, ал.1, т.24 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Постоянна комисия по „Законност, противодействие

Р Е Ш Е Н И Е № 1022/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Управление на социалните
услуги „Център за обществена подкрепа”
и Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждане”, като Комплекс социални
услуги за деца и семейства
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18а, ал.9
от Закона за социалното подпомагане, чл.122,
ал.2 от Закона за публичните финанси, Решения №№ №179/27.04.2016 г., 833/25.01.2018 г. и
997/28.06.2018 г. на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Допълва Решение №627/27.06.2013 г. на
Общински съвет - Плевен, както следва:
1. В т.1 от Решение №627/27.06.2013 г. на
Общински съвет - Плевен създава нова точка
1.12. със следния текст:
„Център за обществена подкрепа” и „Център
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”, като Комплекс социални услуги за
деца и семейства от град Плевен.
§2. Изменя Решение №833/25.01.2018 г. на
Общински съвет - Плевен, както следва:
1. Приложение №3а от Решение №833/
25.01.2018 г. на Общински съвет - Плевен, т.22 Център за настаняване от семеен тип, увеличава
числеността на персонала от 8 щ.бр. на 10 щ.бр.
§3. Възлага на Кмета на Община Плевен
да предприеме всички правни и фактически
действия по приемане управлението на двете
социални услуги, съгласно §1, т.1 от настоящото решение, като Комплекс социални услуги за
деца и семейства и да организира предоставянето им от Община Плевен, като не допуска
тяхното прекъсване.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.18а, ал.9 от Закона за социалното подпомагане, чл.122, ал.2
от Закона за публичните финанси, Решения
№№ №179/27.04.2016 г., 833/25.01.2018 г. и
997/28.06.2018 г. на Общински съвет - Пле-
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т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124, ал.1 и ал.4
от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.1
и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС151-4/16.07.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018
г., Протокол № 43, точка 6 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1024/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.04.2018
г. - 30.06.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи в
страната на Председателя на Общински съвет
- Плевен за периода 01.04.2018 г. - 30.06.2018
г. в размер на 0 /нула/ лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет
- Плевен, с вх.№ ОбС-0324-7/16.07.2018 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, 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 № 1025/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община
Плевен за периода 01.04.2018 г. - 30.06.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи в
страната на Кмета на Община Плевен, за периода 01.04.2018 г. - 30.06.2018 г. в размер на
0 /нула/ лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-0321-7/16.07.2018 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.07.2018 г., Протокол № 43, 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 № 1026/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение
№299/25.08.2016 г. на Общински съвет - Плевен за промяна на Общинска транспортна
схема и възлагане изпълнението на новосъздадени тролейбусни линии
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.5 от
Закона за автомобилните превози и чл.8, ал.3
от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №299/25.08.2016 г. на
Общински съвет- Плевен, /изменено с Решение
№336/29.09.2016 г., Решение №648/27.07.2017
г. и Решение №882/22.02.2018 г./, както следва:
1. Създава нова т.11 от Решение

брой 54
8.08.2018 г.
№299/25.08.2016 г. на Общински съвет - Плевен, както следва:
„Закрива автобусна линия №7а „Баумакс ЛВТ - Моста”.
2. Създава нова т.12 от Решение №299/
25.08.2016 г. на Общински съвет - Плевен със
следния текст:
„Открива тролейбусна линия №7а „Моста
- ЛВТ - ХоумМакс” с маршрут : Моста; Печатница; Китайска стена; ВиК; Орион; Община Плевен; ПГ по Облекло и текстил; Дом на
книгата; Битова техника; Пазара; ж.к. „Сторгозия 1; ШПК; ЛВТ; Хоум Макс; ЛВТ; ШПК;
ж.к.„Сторгозия 1”; Пазара; Битова техника;
Дом на книгата; ПГ по Облекло и текстил; Община Плевен; Орион; ВиК; Китайска стена;
Печатница; Моста, съгласно маршрутно разписание №76 - делнично, неразделна част от
настоящото Решение.
§ 2. Измененията по §1 влизат в сила от
01.08.2018 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.5 от
Закона за автомобилните превози и чл.8, ал.3
от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет
- Плевен, с вх.№ ОбС-1349/17.07.2018 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, 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 № 1027/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №470/
26.01.2017 г. на Общински съвет - Плевен,
касаещо промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
06495.157.11, собственост на Община Плевен, находяща се в землище с. Брестовец и
провеждане на процедура за отдаването му
под аренда
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.24, ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №470/26.01.2017 г. на
Общински съвет - Плевен, както следва:
1. Изменя т.3 от Решение №470/26.01.2017 г.
на Общински съвет - Плевен, като придобива
следния вид:
„т.3. Да се отдаде под аренда поземлен имот,
с №06495.157.11 (стар номер 000068), с площ
139,754 дка., находящ се в местността „Найчовец”, в землището на с. Брестовец, чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително
представяне на предложенията от участниците
в администрацията на Община Плевен, за срок
от 25 години, при следните условия:
3.1. за гратисния период от 4 години, при
първоначална наемна цена в размер на 25,00
лв./дка.
3.2. за срока на плододаване от 5 до 7 години при първоначална наемна цена в размер на
41,00 лв./дка.
3.3. за останалия период на договора при
първоначална наемна цена в размер на 61,00
лв./дка.
3.4. депозита за участие в търга да бъде в размер на 10% от първоначалната наемна цена,
изчислена за целия период на договора.
2. Изменя т.4 от Решение №470/26.01.2018 г.
на Общински съвет - Плевен, като придобива
следния вид:
„т.4. Възлага на Кмета на Община Плевен да
назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг.”
3. Създава нова точка №5 със следния текст:
„т.5. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за отдаване под наем 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 и чл.24, ал.3 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0245-1/18.07.2018 г., на

заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, 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 № 1028/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, урегулиран поземлен имот УПИ І,
кв.41, с. Ясен, отреден за обществено обслужване, спорт и развлечение, 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.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Допълва „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2018 година”, в раздел ІІІ, буква Б „Имоти,
които Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот, находящ се в с. Ясен,
актуван с АОС №41393/19.11.2015 г., представляващ урегулиран поземлен имот УПИ І, с
площ 5 300 кв.м. - УПИ І, кв.41 по плана на
с.Ясен, отреден за обществено обслужване,
спорт и развлечение.
2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС
№41393/19.11.2015 г., находящ се в с. Ясен,
представляващ урегулиран поземлен имот
УПИ І, с площ 5 300 кв.м., кв.41, отреден за
обществено обслужване, спорт и развлечение,
чрез публичен търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията от
участниците в администрацията на Община
Плевен, при първоначална цена 96 000 лева
без ДДС и депозит за участие в размер на 10 %
от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе
търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи 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.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1350/12.07.2018
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

имот УПИ І с площ 530 кв.м., отреден за магазин и трафопост, кв.78а, по плана на с. Ясен, заедно с масивна едноетажна нежилищна сграда
за обществено обслужване със застроена площ
76,45 кв.м., актуван с АОС№33350/28.05.2004
г., чрез публичен търг с тайно наддаване с
предварително представяне на предложенията
от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 30 500 лева
без ДДС и депозит за участие в размер на 10 %
от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе
търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи 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.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1 и
ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1351/12.07.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.07.2018 г., Протокол № 43, 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 № 1030/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда
с идентификатор 56722.663.251.2 с площ 23
кв.м., находяща се в град Плевен, ул. „Драва”
№55
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
собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

4

размер на 153 кв.м. идеални части, актуван с
АОС №40690/23.10.2014 г. на цена 23 000 (двадесет и три хиляди) лева без ДДС, на съсобствениците.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да извърши необходимите правни и фактически действия за прекратяване на собствеността върху имота по т.1, 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.2,
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1346/06.07.2018 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1032/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в
собственост на имоти - публична общинска
собственост - язовири на Държавата
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и §33 от Заключителните разпоредби на Закон за изменение
и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ,
бр.55 от 03.07.2018 г.)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да прехвърли на Държавата безвъзмездно имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно
ползване: язовири, съгласно Приложение №1.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
внесе в Министерство на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и §33 от Заключителните разпоредби на Закон за изменение
и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ,
бр.55 от 03.07.2018 г.), по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-1352/16.07.2018 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Приложение №1
(Виж Таблицата на стр. 5)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да не закупи от собственика Силвия Илийчева Цаловска - жилищна сграда на един етаж
с идентификатор 56722.663.251.2 с площ
23кв.м., находящ се в гр. Плевен, ул. „Драва”
№55, а по план за регулация на гр. Плевен попада в УПИ ХІІІ - 7933, 7934, кв.459 за сумата
от 9 100,00 (девет хиляди и сто) лева без ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.33 от Закона за
собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Председател на Общински съвет - Плевен:
Плевен, с вх.№ ОбС-1363/17.07.2018 г., на заМартин Митев
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 13
от дневния ред, и е подпечатано с официалния Р Е Ш Е Н И Е № 1033/26.07.2018 г., гр. Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 1029/26.07.2018 г., гр. Плевен печат на Общински съвет - Плевен.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части
Председател на Общински съвет - Плевен:
ОТНОСНО: Продажба на общински неот имоти - публична общинска собственост
Мартин Митев
движим имот, застроен урегулиран поземлен
в училища
имот УПИ І, кв.78а, с. Ясен, отреден за магаНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
зин и трафопост заедно с масивна едноетажал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
Р
Е
Ш
Е
Н
И
Е
№
1031/26.07.2018
г.,
гр.
Плевен
на нежилищна сграда, чрез публичен търг
и местната администрация, чл.14, ал.7 от ЗаНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствекона за общинската собственост, чл.14, чл.79
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление ност между Община Плевен и Евфтим Кичл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7 на Общински
и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, рилов Лазаров и Виолета Кирилова Лазасъвет - Плевен
ал.2 от Закона за общинската собственост, рова, чрез продажба на общинския дял от
чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 поземлен имот, находящ се в гр. Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, ул.”Брацигово”№25
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 1. Да се проведе публичен търг с тайно надОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле- даване, чрез представяне на предложенията
Р Е Ш И:
ние и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2, от участниците пред комисията в деня и часа,
1. Допълва „Програма за управление и раз- чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве- обявени за провеждане на търга за отдаване
пореждане с имотите - общинска собственост ност, чл.60, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №7 на под наем за срок от 5 (пет) години на части от
за 2018 година” в раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, Общински съвет - Плевен
имоти публична собственост за:
които Община Плевен има намерение да про1.1. Бюфет за закуски в СУ „Стоян Заимов”,
даде” с недвижим имот, находящ се в с.Ясен,
гр. Плевен с площ 14кв.м. при първоначална
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
актуван с АОС №33350/28.05.2004 г., предстаР Е Ш И:
месечна цена в размер на 193,00 лв. и депозит
вляващ застроен урегулиран поземлен имот 1. Да се прекрати съсобствеността върху не- за участие в размер на 500,00 лв.
УПИ І, с площ 530 кв.м., отреден за магазин и движим имот, находящ се в град Плевен, ул. 1.2. Бюфет за закуски в ПГЛВ „Ал. Стамботрафопост, кв.78а, по плана на с. Ясен, заедно „Брацигово”№25, представляващ застроен лийски”, гр. Плевен с площ 20 кв.м. при пърс масивна едноетажна нежилищна сграда за урегулиран поземлен имот с идентификатор воначална месечна цена в размер на 80,00 лв. и
обществено обслужване със застроена площ 56722.661.1445, целия с площ 242 кв.м. - ур- депозит за участие в размер на 300,00 лв.
76,45кв.м., актуван с АОС №33350/28.05.2004 г. банизирана територия с начин на трайно полз- Предложените месечни наемни цени са
2. Да се продаде недвижим имот - част- ване: високо застрояване (над 15 м.), а по регу- на база брой ученици, съгласно Решение
на общинска собственост, актуван с АОС лационния план на града - УПИ VІІІ - 661.445, №034/31.01.2008 г., Приложение №3 на Об№33350/28.05.2004 г., находящ се в с. Ясен, отреден за жилищно строителство, кв.10а, щински съвет - Плевен.
представляващ застроен урегулиран поземлен чрез продажба на общинския дял от имота в 2. Ползването на имотите по т.1 от спечели-

брой 54
8.08.2018 г.
ТАБЛИЦА към Р Е Ш Е Н И Е № 1032/26.07.2018 г., гр. Плевен, Приложение № 1
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

„Мечка“
“Тученица - 3”
“Радишево - 2”
“Тодорово”
“Върбица - 3”
“Върбица - 2”
“Пелишат - 1”
“Пелишат - 2”
“Пелишат - 3”
“Бохот - 1”
“Николаево - 1”
“Николаево - 2”
“Николаево - 3”
“Николаево - 4”
“Николаево - 5”
“Славяново - 3”
“Тръстаря”

18

“Бръшляница”

19
20
21

“Габровец”
“Липачката”
“Търнене ”

Наименование
на язовира

Землище

Местност

Поземлен
имот №

с. Мечка
с. Тученица
с. Радишево
с. Тодорово
с. Върбица
с. Върбица
с. Пелишат
с. Пелишат
с. Пелшат
с. Бохот
с. Николаево
с. Николаево
с. Николаево
с. Николаево
с. Николаево
гр. Славяново
гр. Плевен
с. Бръшляница
с. Бръшляница
с. Върбица
гр. Плевен
гр. Плевен
с. Търнене

“Шумата”
“Черешовица”
“Темето”
“Иванков дол”
“Йовов геран”
“Листачка”
“Чакърска воденица”
“Общинската мера”
“Общинската мера”
“Печеняка”
“Сокьовското”
“Летовището”
“Кокошарника”
„Дълга поляна”
“Тенекиен хан”
“Куртовец”
“Тръстаря”
“Байнова могила”
“Байнова могила”
“Алявото”
“Габровец”
“Липачката”
“Калище”

000639
000186
000118
000048
077015
000313
168010
202400
202260
000234
000222
000233
000189
000013
000190
300081
000295
000081
000142
000014
000247
000622
038001

лия съответната процедура наемател, не може
да пречи или ограничава учебните дейности в
учебното заведение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да организира
и проведе процедурите по т.1 от настоящото
Решение.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурите по т.1 от настоящото Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите
участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79
чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1353/16.07.2018 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г.,
Протокол № 43, точка 16 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1034/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ 108 кв.м., в сграда с идентификатор 56722.25.142.5, със застроена площ
246 кв.м., в поземлен имот на Професионална
гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски”, ж.к. „Сторгозия №97,
местността „Текийски орман” в землището
на град Плевен, публична общинска собственост, съгласно АОС №42499/26.01.2018 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79
чл.85, ал.1, т.1, чл.98 и чл.103 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията от участниците пред комисията в
деня и часа, обявени за провеждане на търга
за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - публична общинска собственост,
представляващ помещение с площ 108 кв.м.,
в сграда с идентификатор 56722.25.142.5, със
застроена площ 246 кв.м. в поземлен имот
на Професионална гимназия по лозарство и
винарство „Александър Стамболийски”, ж.к.
„Сторгозия” №97, местността „Текийски орман” в землището на град Плевен, съгласно
АОС №42499/26.01.2018 г.
2. Търгът да се проведе при начална месечна
наемна цена в размер на 255,00 лв. без ДДС и
депозит за участие в размер на 300,00 лв.
3. Ползването на имота по т.1 от спечелилия
съответната процедура наемател, не може да
пречи или ограничава учебните дейности в
учебното заведение.

Акт за публична
общинска
собственост №
31379/31.03.1999 г.
38593/13.03.2013 г.
36186/26.07.2010 г.
31387/05.04.1999 г.
31392/09.04.1999 г.
42395/18.10.2017 г.
31399/16.04.1999 г.
35591/14.08.2009 г.
31398/16.04.1999 г.
31517/13.12.1999 г.
31544/17.01.2000 г.
31545/17.01.2000 г.
31546/17.01.2000 г.
41621/01.06.2016 г.
42396/18.10.2017 г.
42397/18.10.2017 г.
36187/26.07.2010 г.
42624/25.06.2018 г.
42625/25.06.2018 г.
42623/25.06.2018 г.
36645/09.03.2011 г.
36646/09.03.2011 г.
42394/18.10.2017 г.

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.2 и ал.7 от
Закона за общинската собственост, чл.76, т.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1360/17.07.2018 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

5

2. Не одобрява заданието за изработване на
Подробен устройствен план - План за застрояване по т.1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия, съгласно разпоредбите на Закона за
устройство на територията, свързани с изпълнението на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.2 , при условието на
чл.17а, ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0981-1/17.07.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г.,
Протокол № 43, точка 20 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 1036/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване
на проект за подробен устройствен план план за застрояване за ПИ 12752.50.10, ПИ
12752.50.11, ПИ 12752.50.36 и ПИ 12752.50.37
в местността „Телеграфа”, находище „Сухия
кладенец” в землището на с. Върбица и одобряване на Задание за изработване на подробния 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, при спазване
разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.2 , при условието на чл.17а, ал.3 от Закона за опазване на
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, Р Е Ш Е Н И Е № 1038/26.07.2018 г., гр. Плевен
4. Възлага на Кмета на Община Плевен:
4.1. Да назначи комисия, която да организира ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой- ОТНОСНО: Разрешение за изработване
на проект за подробен устройствен план и проведе процедурата по т.1 от настоящото ство на територията
план за застрояване за ПИ 12752.58.1 и ПИ
Решение.
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
ПЛЕВЕН
12752.58.112 в местността „Воденичарски
4.2. Да утвърди тръжни правила за процедуР Е Ш И:
път”, находище „Сухия кладенец” в землищерата по т.1 от настоящото Решение.
4.3. Да сключи договор със спечелилия 1. Не разрешава изработване на проект за то на с. Върбица и одобряване на Задание за
Подробен устройствен план - План за застро- изработване на подробния устройствен план
участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на яване за ПИ 12752.50.10, ПИ 12752.50.11, ПИ На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 12752.50.36 и ПИ 12752.50.37 в местността ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправлет.8 от Закона за местното самоуправление и „Телеграфа”, находище „Сухия кладенец” в ние и местната администрация, при спазване
разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.2 , при усломестната администрация, чл.14, ал.7 от Зако- землището на с. Върбица.
2.
Не
одобрява
заданието
за
изработване
на
вието на чл.17а, ал.3 от Закона за опазване на
на за общинската собственост, чл.14, чл.79
чл.85, ал.1, т.1, чл.98 и чл.103 от Наредба №7 Подробен устройствен план - План за застро- земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1,
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройна Общински съвет - Плевен, по предложение яване по т.1.
3.
Възлага
на
Кмета
на
Община
Плевен
да
ство на територията
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1354/16.07.2018 г., на заседа- извърши необходимите правни и фактически
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ние на Общински съвет - Плевен, проведено действия, съгласно разпоредбите на Закона за
Р Е Ш И:
на 26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 17 от устройство на територията, свързани с изпълнението
на
настоящото
Решение.
1.
Не
разрешава
изработване на проект за
дневния ред, и е подпечатано с официалния
Решенията
по
чл.124а
от
Закона
за
устройПодробен
устройствен
план - План за застропечат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: ство на територията не подлежат на оспорва- яване за ПИ 12752.58.1 и ПИ 12752.58.112 в
местността „Воденичарски път”, находище
Мартин Митев не, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на „Сухия кладенец” в землището на с. Върбица.
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 2. Не одобрява заданието за изработване на
т.11 от Закона за местното самоуправление и Подробен устройствен план - План за застроР Е Ш Е Н И Е № 1035/26.07.2018 г., гр. Плевен местната администрация, при спазване разпояване по т.1.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от редбите на чл.17а, ал.1, т.2 , при условието на 3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
имот - публична общинска собственост, пред- чл.17а, ал.3 от Закона за опазване на земедел- извърши необходимите правни и фактически
ставляваща помещение с площ от 6,50 кв.м., ските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и действия, съгласно разпоредбите на Закона за
находящо са в гр. Плевен, пл. „Иван Миндили- ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на устройство на територията, свързани с изпълков” №7, в сградата на Автогара - Плевен, територията, по предложение от Георг Спар- нението на настоящото Решение.
първи етаж
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- Решенията по чл.124а от Закона за устройНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 1359/17.07.2018 г., на заседание на Общински ство на територията не подлежат на оспорваал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г., не, съгласно чл.124б, ал.4.
и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 Протокол № 43, точка 19 от дневния ред, и е Мотиви: Настоящото решение е прието на
от Закона за общинската собственост, чл.76, подпечатано с официалния печат на Общински основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 съвет - Плевен.
т.11 от Закона за местното самоуправление и
на Общински съвет - Плевен,
Председател на Общински съвет - Плевен: местната администрация, при спазване разпоМартин Митев редбите на чл.17а, ал.1, т.2 , при условието на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
чл.17а, ал.3 от Закона за опазване на земеделР Е Ш И:
ските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет)
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
години част от имот - публична общинска Р Е Ш Е Н И Е № 1037/26.07.2018 г., гр. Плевен територията, по предложение от Георг Спарсобственост, представляващ помещение, с ОТНОСНО: Разрешение за изработва- тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСплощ 6,50кв.м., находящо се в гр. Плевен, не на проект за подробен устройствен план 0980-5/17.07.2018 г., на заседание на Общинпл. „Иван Миндиликов” 7, в сградата на Ав- - план за застрояване за ПИ 12752.49.9, ПИ ски съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г.,
тогара - Плевен, първи етаж, актувана с АОС 12752.49.10 и ПИ 12752.49.11 в местността Протокол № 43, точка 21 от дневния ред, и е
№36478/07.12.2010 г.
„Воденичарски път”, находище „Сухия кладе- подпечатано с официалния печат на Общински
2. Отдаване под наем на имота по т.1 да се из- нец” в землището на с. Върбица и одобряване съвет - Плевен.
върши чрез публичен търг с тайно наддаване на Задание за изработване на подробния усПредседател на Общински съвет - Плевен:
чрез предварително представяне на предложе- тройствен план
Мартин Митев
нията от участниците в Администрацията на На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
Община Плевен.
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправле3. Отдаването под наем на имота по т.1 да ние и местната администрация, при спазване
стане при следните условия:
разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.2 , при усло- Р Е Ш Е Н И Е № 1039/26.07.2018 г., гр. Плевен
3.1. Начална месечна наемна цена за обекта в вието на чл.17а, ал.3 от Закона за опазване на ОТНОСНО: Разрешение за изработване на
размер на 531,00 лв. без ДДС.
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, проект за подробен устройствен план - план
3.2. Депозит за участие в търга в размер а ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой- за застрояване за ПИ 56722.382.520 и ПИ
56722.382.2 в местността „Кожухарска чеш1062,00 лв.
ство на територията,
ма” в землището на гр. Плевен, парцеларни
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да напланове на елементите на техническата инОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
значи комисия, която да организира и проведе
фраструктура и одобряване на Задание за изР Е Ш И:
публичния търг за отдаване под наем на имота
1. Не разрешава изработване на проект за работване на подробен устройствен план
по т.1 от настоящото Решение.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или Подробен устройствен план - План за застро- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
оправомощено от него лице да сключи договор яване за ПИ 12752.49.9, ПИ 12752.49.10 и ПИ ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправлеза наем със спечелилия участник съгласно ре- 12752.49.11 в местността „Воденичарски път”, ние и местната администрация, чл.18 от Законаходище „Сухия кладенец” в землището на с. на за опазване на земеделските земи, на оснозултатите от проведения търг.
вание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1
Мотиви: Настоящото решение е прието на Върбица.

брой 54
8.08.2018 г.
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 56722.382.520 и ПИ 56722.382.2 в местността „Кожухарска чешма”, 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 56722.382.520 и ПИ 56722.382.2 в
местността „Кожухарска чешма” в землището
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия, съгласно разпоредбите на Закона за
устройство на територията, свързани с изпълнението на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.18 от Закона за
опазване на земеделските земи, на основание
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1358/17.07.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 22
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 № 1040/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план - план
за застрояване за поземлен имот с идентификатор 87597.31.20 в местността „Клисовица”, в землището на с. Ясен, парцеларни планове на елементите на техническата
инфраструктура и одобряване на Задание за
изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 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 поземлен имот с идентификатор 87597.31.20
в местността „Клисовица”, в землището на с.
Ясен и парцеларни планове на елементите на
техническата инфраструктура.
2. Одобрява заданието за изработване на
Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор
87597.31.20 в местността „Клисовица” в землището на с. Ясен
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия, съгласно разпоредбите на Закона за
устройство на територията, свързани с изпълнението на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
на територията, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-1357/17.07.2018 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.07.2018 г., Протокол № 43, 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 № 1041/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване
на проект за подробен устройствен план план за застрояване за ПИ 56722.701.3300 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 56722.701.3300 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 56722.701.3300 в местността „Стража” в
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия, съгласно разпоредбите на Закона за
устройство на територията, свързани с изпълнението на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.18 от Закона за
опазване на земеделските земи, на основание
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1356/17.07.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, 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 № 1042/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план
- план за регулация и застрояване за поземлени имот с идентификатори 56722.651.64,
56722.651.65 и 5672.651.68, попадащи в границите на УПИ ІV, кв.604 по плана на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15,
ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите, чл.8, ал.1 и чл.36,
ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Проект за изменение на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори
56722.651.64, 56722.651.65 и 56722.651.68,
попадащи в УПИ ІV в кв.604 по плана на гр.
Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
сключи предварителен договор по чл.15, ал.3
и ал.5 от Закона за устройство на територията, съгласно представената скица - проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти
с идентификатори 56722.651.64, 56722.651.65
и 56722.651.68, попадащи в границите на
УПИ ІV, в кв.604 по плана на гр.Плевен, чрез
продажба на 1259 кв.м. идеални части от ПИ
651.68 - общинска собственост и изкупуване
на 1259 кв.м. идеални части собственост на
„ПОЛЮС-ТМ” ЕООД, разпределени както
следва:
от ПИ 651.64 - 1050,00 кв.м. и от ПИ 651.65
- 209,00 кв.м., като за промяна на границите

никоя от страните не дължи доплащане на другата страна.
3. В случай, че проектът за изменение на ПУП
- ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори
56722.651.64 , 56722.651.65 и56722.651.68,
попадащи в границите на УПИ ІV, в кв.604 по
плана на гр. Плевен, не бъде одобрен и не влезе в сила шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова оценка,
въз основа на, която се сключва окончателен
договор.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен в
едномесечен срок след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 56722.651.64 ,
56722.651.65 и56722.651.68, попадащи в границите на УПИ ІV, в кв.604 по плана на гр.
Плевен да сключи с „ПОЛЮС-ТМ” ЕООД
окончателен договор.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3,
във връзка с ал.5 от Закона за устройство на
територията, чл.19 от Закона за задълженията
и договорите, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 и т.3
от Закона за общинската собственост и чл.50
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1362/17.07.2018
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43,
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 № 1043/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална
пенсия на Дарен Олегов Цветанов по реда на
чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и
чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за внасяне на предложение
в Министерски съвет на Република България
за отпускане на персонална пенсия по реда на
чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на
Дарен Олегов Цветанов от гр. 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, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7,
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално
осигуряване, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1355/16.07.2018 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г.,
Протокол № 43, 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 № 1044/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение
№017/21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 и чл.26, ал.1 от Правилник
за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандат
2015-2019 година,
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то следва:
1.1. Избира за председател - Йордан Георгиев
Георгиев
1.2. Избира за заместник-председател - Юлиян Александров Йовков
§2. Раздел ІІ, т.4 придобива следната редакция:
„4. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност”, както следва:
4.1. Избира за председател - Петя Крумова
Василева
4.2. Избира за заместник-председател - Катя
Атанасова Христова
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 и чл.26, ал.1 от
Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 година, по предложение от Мартин Митев - Председател на
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-00715/24.07.2018 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г.,
Протокол № 43, точка 27 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 № 1045/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна
финансова помощ на Живка Асенова Манолова
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. 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 500 (петстотин)
лева на Живка Асенова Манолова.
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 „Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ ОбС1342/25.07.2018 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г.,
Протокол № 43, точка 28 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1046/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна
финансова помощ на Георги Николов Стоянов
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. 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 500 (петстотин)
лева на Георги Николов Стоянов.
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 „Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ ОбС-1366/25.07.2018
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43,
точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Променя решение №017/21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен, /изм. с Р 421/22.12.2016
г., Р 612/29.06.2016 г., Р 640/27.07.2017 г. и
Р Е Ш Е Н И Е № 1047/26.07.2018 г., гр. Плевен
Р991/28.06.2018 г./ както следва:
§1.Раздел ІІ, т.1 придобива следната редак- ОТНОСНО: Опрощаване на публични дърция:
жавни вземания на Севдалина Алексиева Сан„1. Избира ръководство на Постоянна коми- дова
сия по „Стопанска политика и транспорт”, как- На основание чл.21, ал.2 от Закона за местно-

брой 54
8.08.2018 г.
то самоуправление и местната администрация, (две хиляди и петстотин) лева без ДДС.
във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Мотиви: Настоящото решение е прието
Република България,
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоупраОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
вление и местната администрация, чл.33 от
Р Е Ш И:
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от За1. Предлага на Президента на Република Бъл- кона за общинската собственост, чл.5, т.2,
гария да опрости задължението на Севдалина чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет
Алексиева Сандова, в размер на 261,50 лева - Плевен, по предложение от Георг Спартан(двеста шестдесет и един лева и петдесет сто- ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСтинки).
1369/23.07.2018 г., на заседание на ОбщинМотиви: Настоящото решение е прието на ски съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018
основание чл.21, ал.2 от Закона за местното г., Протокол № 43, точка 32 от дневния ред,
самоуправление и местната администрация, и е подпечатано с официалния печат на Обвъв връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на щински съвет - Плевен.
Република България, по предложение от ПоПредседател на Общински съвет - Плевен:
стоянна комисия по „Здравеопазване и социМартин Митев
ална политика”, с вх.№ ОбС-1141/25.07.2018
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, Р Е Ш Е Н И Е № 1050/26.07.2018 г., гр. Плевен
точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Пле- ОТНОСНО: Изменение на Решение
№792/30.11.2017 г. на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: вен за определяне броят, предназначението
Мартин Митев и местонахождението на отделните видове
общински жилища
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
Р Е Ш Е Н И Е № 1048/26.07.2018 г., гр. Плевен и местната администрация, чл.42, ал.2 от ЗакоОТНОСНО: Актуализация на Сборния бю- на за общинската собственост и чл.3, ал.2 от
джет на Община Плевен за 2018 година
Наредба №18 на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправлеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ние и местната администрация, чл.124, ал.2
Р Е Ш И:
от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 „§1. Изменя Решение №792/30.11.2017 г. на
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен Общински съвет - Плевен относно определяне
броя, предназначението и местонахождението
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на отделните видове общински жилища, както
Р Е Ш И:
следва:
1. Увеличава приходната част на Сборния 1. В т.1.1. от Решение №792/30.11.2017 г. избюджет на Община Плевен за 2018 година, меня броя на жилищата за настаняване под
§93-36 „Друго финансиране”, с 1 133 663 лева. наем на граждани с установени жилищни нуж2. Увеличава разходната част на Сборния бю- ди: било „572 броя”, да стане „574 броя” и в
джет на Община Плевен за 2018 година в част- приложения към точката списък на общинскита „Местни дейности”, дейност 623 „Чистота”, те жилища от фонд „Под наем” да се добавят
§§10-20 „Външни услуги” с 1 133 663 лева.
следните два имота:
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да из- 1.1. Общинско жилище с АОС №39929, наховърши всички правни и фактически действия, дящо се на адрес ж.к.„Сторгозия”, бл.92, вх.В,
продиктувани от настоящото решение.
ап.11.
Мотиви: Настоящото решение е прието 1.2. Общинско жилище с АОС №36626, нана основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ходящо се на адрес ж.к.”Воден”, бл.”Янтра”,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправле- ап.43.
ние и местната администрация, чл.124, ал.2 2. В т.1.3 от Решение №792/30.11.2017 г. изот Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 меня броя на общинските ведомствени жиот Наредба №10 на Общински съвет - Пле- лища: било „26 броя”, да стане „24 броя” и в
вен, по предложение от Георг Спартански - приложения към точката списък на общинскиКмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1151- те жилища от фонд „Ведомствен” да отпаднат
5/18.07.2018 г., на заседание на Общински двата имота, описани в т.1.1. и т.1.2 от настосъвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г., ящото решение
Протокол № 43, точка 31 от дневния ред, и е §2. В останалата си част Решение
подпечатано с официалния печат на Общин- №792/30.11.2017 г. на Общински съвет - Плески съвет - Плевен.
вен остава непроменено.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мотиви: Настоящото решение е прието на
Мартин Митев основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.42, ал.2 от ЗаР Е Ш Е Н И Е № 1049/26.07.2018 г., гр. Плевен кона за общинската собственост и чл.3, ал.2
ОТНОСНО: Закупуване на нежили- от Наредба №18 на Общински съвет - Плещен имот - гараж №12 с идентификатор вен, по предложение от Георг Спартански
56722.661.1367.19 с площ 18 кв.м., находящ се - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-10731/19.07.2018 г., на заседание на Общински
в град Плевен, ул. „Чаталджа” № 43
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, съвет - Плевен, проведено на 26.07.2018 г.,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление Протокол № 43, точка 33 от дневния ред, и е
и местната администрация, чл.33 от Закона за подпечатано с официалния печат на Общински
собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общин- съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
ската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от НаредМартин Митев
ба №7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да не закупи от Добринка Цветанова
Цанкова и Владислав Кунчев Цанков недвижим имот - гараж №12 с идентификатор
56722.661.1367.19 с площ 18 кв.м., находящ
се в град Плевен, ул. „Чаталджа” №43, попадащ в общински недвижим имот с идентификатор 56722.661.1367 - част от УПИ ІІІ,
кв.105 по плана на гр. Плевен, актуван с АОС
№41511/23.02.2016 г., за сумата от 2 500,00

Р Е Ш Е Н И Е № 1051/26.07.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на решение за разпореждане с дървесина от повалени и пречупени
дървета в поземлен имот с идентификатор
17854.51.106, находящ се в местността „Нежовец”, землище с. Гривица и провеждане на
процедура по реда на чл.34 от Наредба №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
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и местната администрация и чл.34 от Наредба оправомощено от него лице да извърши не№7 на Общински съвет - Плевен
обходимите правни и фактически действия, в
изпълнение на настоящото Решение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Решенията по чл.124а от Закона за устройР Е Ш И:
ство на територията не подлежат на оспорва1. Допълва Програма за управление и раз- не, съгласно чл.124б, ал.4
пореждане с имотите - общинска собстве- Мотиви: Настоящото решение е прието на
ност в Община Плевен през 2018 година, в основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
раздел ІІІ, с поземлен имот с идентификатор т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление
17854.51.106, находящ се в местността „Нежо- и местната администрация, чл.8 от Закона за
вец”, землище с. Гривица, земеделска терито- общинската собсвеност, на основание чл.124а,
рия, Акт за публична общинска собственост ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за
№31452/29.06.1999 г.
устройство на територията, чл.18 от Закона за
2. Дава съгласие да се проведе процедура по опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от
реда на чл.34 от Наредба №7 на Общински съ- Правилника за прилагане на Закона за опазвавет - Плевен, за реда за придобиване, управле- не на земеделските земи, по предложение от
ние и разпореждане с общинско имущество, Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
във връзка с почистване на имота от повалена- с вх.№ ОбС-1372/25.07.2018 г., на заседание
та и пречупена дървесна растителност, вслед- на Общински съвет - Плевен, проведено на
ствие на интензивните валежи от дъжд и град 26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 35 от дневи преминалия ураганен вятър на 15.05.2018 ния ред, и е подпечатано с официалния печат
година.
на Общински съвет - Плевен.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или
Председател на Общински съвет - Плевен:
оправомощено от него лице да извърши всичМартин Митев
ки правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на Р Е Ш Е Н И Е № 1053/26.07.2018 г., гр. Плевен
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и ОТНОСНО: Приемане на План за действие
местната администрация и чл.34 от Наредба на общинските концесиив Община Плевен за
№7 на Общински съвет - Плевен, по предло- периода 2018-2022 година
жение от Георг Спартански - Кмет на Общи- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
на Плевен, с вх.№ ОбС-1371/25.07.2018 г., ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправлена заседание на Общински съвет - Плевен, ние и местната администрация и чл.40, ал.1 от
проведено на 26.07.2018 г., Протокол № 43, Закона за концесиите,
точка 34 от дневния ред, и е подпечатано с
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
официалния печат на Общински съвет - ПлеР Е Ш И:
вен.
1. Приема План за действие на общинските
Председател на Общински съвет - Плевен:
концесии в Община Плевен за периода 2018Мартин Митев
2022 година, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
Р Е Ш Е Н И Е № 1052/26.07.2018 г., гр. Плевен на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ОТНОСНО: Разрешаване изработването ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправлена проект за Подробен устройствен план ние и местната администрация и чл.40, ал.1
- Парцеларен план на елементите на техни- от Закона за концесиите, по предложение от
ческата инфраструктура за прокарване на Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
трасе на бързоток на язовир „Николаево - 5”, с вх.№ ОбС-1368/23.07.2018 г., на заседание
находящ се в поземлен имот 51620.31.5 в зе- на Общински съвет - Плевен, проведено на
млище с. Николаево, Община Плевен
26.07.2018 г., Протокол № 43, точка 36 от дневНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ния ред, и е подпечатано с официалния печат
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоу- на Общински съвет - Плевен.
правление и местната администрация, чл.8 от
Председател на Общински съвет - Плевен:
Закона за общинската собсвеност, на основаМартин Митев
ние чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията, чл.18
от Закона за опазване на земеделските земи и Р Е Ш Е Н И Е № 1054/26.07.2018 г., гр. Плевен
чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗаОТНОСНО: Предоставяне на средства за
кона за опазване на земеделските земи
дарителската кампания „Локомат за България”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
Р Е Ш И:
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле1. Разрешава изработването на проект за Под- ние и местната администрация,
робен устройствен план - Парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
за прокарване на трасе на бързоток на язовир
Р Е Ш И:
„Николаево - 5”, находящ се в поземлен имот 1. Предоставя средства в размер на 1000 (хи51620.31.5 в землище на с. Николаево, пре- ляда) лева за подкрепа на дарителската кампаминаващо през следните поземлени имоти: ния „Локомат за България” от §§42-14 „Обез05921.103.25 с начин на трайно ползване - изо- щетения и помощи по решение на Общински
ставено трайно насаждение - частна общинска съвет”, дейност 122 „Общинска администрасобственост и 05921.178.18 с начин на трайно ция” по бюджета на Община Плевен за 2018
ползване - изоставено трайно насаждение - година.
частна общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
2. Дава съгласие за прокарване на бързоток преведе средствата по т.1 по дарителската
на язовир „Николаево - 5”, находящ се в по- сметка на кампанията.
землен имот 51620.31.5 в землището на с. Ни- Мотиви: Настоящото решение е прието на осколаево, преминаващо през поземлени имоти нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23
05921.103.25 с начин на трайно ползване - изо- от Закона за местното самоуправление и местставено трайно насаждение - частна общинска ната администрация, по предложение от Постособственост и 05921.178.189 с начин на трай- янна комисия по „Здравеопазване и социална
но ползване - изоставено трайно насаждение политика”, с вх.№ ОбС-1347-1/25.07.2018 г., на
- частна общинска собственост.
заседание на Общински съвет - Плевен, прове3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 (пет) дено на 26.07.2018г., Протокол № 43, точка 37
години.
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
4. Одобрява заданието за изработване на печат на Общински съвет - Плевен.
Подробен устройствен план по т.1.
Председател на Общински съвет - Плевен:
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или
Мартин Митев
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„Илинден” не се нуждае от реклама,
защото е коректен партньор
Предприятието навърши 50 години и е гордост за нашия град

Д

ружество „Илинден“ е единственият в България и сред водещите в света производители на машини за леене на алуминиеви сплави под ниско и с противоналягане, матрици за
пластмаса и за алуминий, оборудване за линии за производство на алуминиеви детайли. Предприятието е създадено през 1968 г., като до
днес носи същото име. Първият му директор е Дачо Савов. От 1996
г. до сега мениджър на завода е Ваньо Петров. От 1995 г. предприятието е закупено от нови собственици, които виждат потенциал в
неговото развитие и започват активна работа за излизането му на
международния пазар. През годините „Илинден” се е превърнал в
символ на високо качество, прецизност и надеждност, за което говори фактът, че тук се произвеждат машини и технологии за детайли
за водещи автомобилни компании като „Фолксваген”, „Ауди”, „Дженерал Моторс”, „Крайслер”, „Форд”, „Пежо”, „Ситроен”, „Харли
Дейвидсън” и други. Преди години тук са се произвеждали алуминиеви
джанти, но сега предприятието се специализира в производството
на машини и форми и технологии и за други автомобилни детайли. Уникалната българска технология
за леене с противоналягане се оказва изключително подходяща за това. Инженерите в „Илинден“ с гордост отбелязват, че по показатели произведените тук носачи са на първо място в света по качество и
дори надвишават изискванията.

- Г-н Петров, само преди помалко от 10 години имаше криза, която като че ли най-много
се отрази на машиностроенето
и големите предприятия. Нека
започнем с въпроса, коя е рецептата за оцеляване на фирма
„Илинден”?
- Да се бориш, но и да си
коректен към партньорите си.
Защото в западния свят хората
са научени, че ако си коректен с
партньора си, независимо от обстоятелствата, ще успееш и ти,
и той. А що се касае до хората, с
които работиш - трябва да имаш
добър екип, когото познаваш и на
когото можеш да разчиташ. Ние
градим колектив повече от 20 години и имаме много добри специалисти, които са пръснати из
целия свят. И тях можем да изпратим навсякъде по света и да разчитаме на тях. Ето и сега имаме
четири екипа в различни точки по
света. И аз съм доволен от хората
си, които създаваме, обучаваме и
развиваме. Колективът ни се подмладява, а младите хора обичат
предизвикателствата и се стремят към развитие. Това също е
рецептата ни за успех.
- В почти всички сфери
Mашина - фирма GW - Китай

Машина - фирма КSM - САЩ

Китай си остава „голямата
сила”. Вашият завод обаче е
успял да пробие на китайския
пазар. Как стана това?
- Успяхме да „пробием” чрез
Тайван. В края на 1997 г. започнахме да посещаваме панаири в
Китай. В същото време имахме
партньор в САЩ, който достатяше оборудване за наши клиенти. Той беше тайванец. Именно
този партньор ни предложи да
стане наш представител в Тай-

ван и така започнахме да доставяме оборудване в тази страна.
В един момент Китай се отвори
към Тайван и повечето от нашите клиенти там си изнесоха
оборудването в тази държава
и започнаха да се разрастват с
нови фабрики. Така първо ние
започнахме да произвеждаме
линиите за джанти, а след това
Китай започна голямо производство на автомобили и на заводи
за автомобилни части.

- Определено във вашата
сфера не можеш да си позволиш дори средно качество.
- Точно така. Всичко ни е от
най-воисоко качество и стандарт. Вече две години конструираме машина за „Мерцедес”.
На нея могат да се сложат осем
форми едновременно. С нея
много се гордеем, защото я произведохме от „нулата”.
- През 2013 г. след проведена анкета в над 200 фирми от
общината, комисия селектира
16, а голямата награда „Бизнесмен на годината” спечели
фирма „Илинден” ЕООД. През
миналата година приключихте
и дейностите по проект „Повишаване на производствения
капацитет и конкурентоспособността на „Илинден“ ЕООД
чрез внедряване на иновативни технологии и оборудване”.
Разкажете ни повече за този
проект и неговата цел.
- Като всяко предприятие и
нашето участва с различни проекти за финансиране от еврофондовете. Този беше осъществен с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 20142020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
Цялата стойност е 1 663 363 лв.,
от които 60% - 848 315 е европейското и 149 702 - националното финансиране. Собственото
участие на „Илинден“ ЕООД
беше в размер на 665 345.20 лв. С
реализацията му е внедрена иновативна технология и оборудване
за подобряване на производствения процес. То е едно от наймодерните в момента, последна
дума на техниката. Благодарение
на този проект в предприятието
ни работи най-завършената комплексна металографска лаборатория у нас. С реализирането
на друг проект при нас - „Добри
и безопасни условия на труд“ с

бюджет 296 389 лв., от които
251 930 лв. европейско и 44 458
лв. национално съфинансиране,
подобрихме качеството на работната среда в предприятието чрез
осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане
на гъвкави форми на организация на труда и управление на
човешките ресурси, подобряване
качеството на работните места, организирахме обучения на
персонала за намаляване на рисковете на работната среда и осигурихме някои социални придобивки. Изпълнението на проекта
даде възможност и да приложим
иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността,
опазване на природата и ефикасно използване на ресурсите.
- Какво си пожелавате на
вас и на вашите работници, по
повод 50-годишния юбилей на
фирмата?
- По случай 50-годишния
юбилей поднасям най-сърдечни пожелания и благодарности
на всички бивши и настоящи
служители на „Илинден” ЕООД
за всеотдайния труд през годините, извели фирмата до водещите на световния пазар за леярски машини.
Машина - фирма VW - Германия

