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Лауреати от престижни меж-
дународни конкурси от Слове-
ния, Франция, Турция, Италия, 
Португалия, Германия и Бълга-
рия ще се представят в Тридесет 
и първото издание на Между-
народния музикален фестивал 
Лауреатски дни „Катя Попова”. 
Проявата ще бъде от 2 до 7 ок-
томври 2018 г. в Плевен.

Фестът ще бъде открит в ДКТ 
„Иван Радоев” с операта „Бохе-
ми” от Пучини. Тя ще прозву-
чи, в изпълнение на Плевенска 
филхармония с диригент Деян 
Павлов, а солисти ще са Михаил 
Михайлов, Беса Лугичи от Ко-
сово и Оана Андра от Румъния.

На 3 и 4 октомври дните на 
лауреатите ще бъдат подчине-
ни на камерната музика. От 19 
часа в зала „Катя Попова” ще се 
представи перкусионното дуо 
от Словения - Ян Сибей и Лука 
Полянек, както и Перкусионен 
ансамбъл „Акцент” при НУИ 
„Панайот Пипков” - Плевен с 
диригент Симеон Серафимов. 
На 4 октомври отново в зала 
„Катя Попова” концерт ще из-
несе Ансамбъл „Одеон” в със-
тав: Ивайло Дешков - цигулка, 
Вероника Мойзесова - цигулка, 

Естера Квисиен - виолончело, 
Джулия Скипоре - акордеон, До-
рота Кийевска - виола и Томас 
Тимофеев - контрабас. Солист 
ще е цигуларката Зорница Ила-
рионова.

На следващия ден в ДКТ 
„Иван Радоев” от 19 часа кон-
церт ще изнесе Плевенска фил-
хармония, която ще е под ди-
ригентството на Иван Ангелов. 
Солисти ще са Гюлин Атаклъ 
- обой /Турция/, Реми Жение - 
пиано /Франция/ и Марта Мари 
- сопран /Италия/.

На 6 октомври в театъра ще 
гостуват „Софийски солисти” и 
дуото Петър Македонски - тром-
пет и Надежда Цанова - пиано. В 
петата вечер на Лауреатски дни 
„Катя Попова” ще се представят 
още виолончелистът от Фран-
ция Виктор Жулиен-Лафериер 
и Денисджан Ерен - флейта от 
Турция.

В последния ден на фести-
вала концерт ще има Софийска 
филхармония с диригент Най-
ден Тодоров, а солисти ще са 
Вито Фернандес - кларинет /
Португалия/, Кевин Трайбер - 
виола /Германия/ и италианката 
Марта Мари - сопран.

Със символична първа копка 
стартираха строително-монтаж-
ните работи по „Изграждането 
на канализационна и съпътства-
ща водопроводна мрежа в село 
Буковлък, община Плевен (етап 
1)“, част от проекта за Интег-
риран воден цикъл на Плевен 
и Долна Митрополия. По план 
ще бъдат изпълнени: рехабили-
тация на главни водопроводни 
клонове с обща дължина 3 478 
м., изграждане на нова второ-
степенна водопроводна мрежа с 
дължина 229 м. и рехабилитация 
на второстепенна водопроводна 

мрежа с дължина 7 409 м., вклю-
чително и водопроводни откло-
нения към мрежите; Изграждане 
на битова канализация с главни 
канализационни клонове с дъл-
жина 2 774 м., и второстепенни 
канализационни клонове с дъл-
жина 7 632 м., включително и 
сградни канализационни откло-
нения. Изпълнител на обекта е 
„Аквабилд” ЕООД.  

След водосвета, в привет-
ствието си към присъстващите 
кметът на Община Плевен Георг 
Спартански каза, че проектът за 
водния цикъл на Плевен и Дол-

на Митрополия, който обхваща 
и селата Ясен и Буковлък, е един 
от четирите приоритетни дър-
жавни проекта. На 25 септем-
ври  се очаква да бъде направена 
и първа копка на канализация и 
рехабилитация на водопровод в 
село Ясен. Избран е и изпълни-
телят на пречиствателната стан-
ция, към която ще се отвеждат и 
преработват отпадните води на 
130 000 жители на двете общи-
ни. Кметът Георг Спартански 
пожела лека работа на строите-
лите и проектът да бъде доведен 
до успешен край.

Започна изграждането на
канализационна и съпътстваща 
водопроводна мрежа в Буковлък

Музиканти от седем държави ще 
участват в ХХХI  издание на фестивала 

Лауреатски дни „Катя Попова”
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Община Плевен организи-
ра публично представяне на 
проекта за „Основен ремонт на 
пл. „Свободата” и пешеходната 
улица „Васил Левски” в частта 
от пл. „Свободата” до пл. „Сте-
фан Стамболов”. Арх. Краси-
мир Попов, управител на архи-
тектурното бюро „Проконсулт”, 
заяви, че авторите са заложили 
на хармонична връзка между 
вече ремонтираните централни 
части от Мавзолея “Свети Геор-
ги” до пл. “Свободата”. Заедно 
с ландшафтния архитект Хрис-
то Дянков те показаха какво са 
предвидили при озеленяването 
- нови дървета от устойчиви на 
нашия климат видове - явор и 
ясен, монтиране на пейки, кои-
то ще са с кръгла форма и ще се 
поставят около дърветата, ново 
осветление и отводнителна сис-
тема. Растителността ще бъде 

оформена в атрактивни фигури 
под формата на кубове, които 
ще направят плавен преход от 
зеленината около водната каска-
да към пешеходната улица. По-
добни кубично оформени хра-
сти ще има и пред Банка ДСК 
до театъра. Около паметника 
на площад „Свободата” към 
Спортно-информационния цен-
тър ще се изгради малка горичка 
от дървета, за да се облагороди 
мястото и направи по-голяма 
сянка за гражданите.

Плочите, които ще бъдат 
положени, ще са устойчиви на 
натоварване. Ще има и тактил-
ни ивици за хора с увреждания, 
както и ще бъде запазена велоа-
леята. По думите на арх. Попов 
с новия проект централната ули-
ца ще придобие европейски вид 
и ще се различава от останалите 
големи градове в България.

На представянето кметът 
Георг Спартански обясни про-
цедурата за финансиране на ре-
монтните дейности. Най-важна-
та стъпка, след общественото му 
обсъждане, ще е одобрението 
от Общинския съвет и послед-
ващо съгласие на съветниците 
за изтегляне на инвестиционен 
кредит за финансирането му. 
Приблизителната стойност на 
проекта е малко над 2 млн лв.

„Има два начина да се ра-
боти, когато си кмет - едини-
ят да не правиш нищо и да си 
изкараш мандата, а другият 
- да работиш здраво в различ-
ни насоки и да поемаш риска 
да правиш проекти и те да бъ-
дат одобрени и същевременно 

критикувани от гражданите. Но 
това е добре - защото не може 
всички да мислят еднакво. За-
това и организирахме това пуб-
лично представяне, след това 
ще направим публично обсъж-
дане, за да могат гражданите да 
си кажат мнението за замисъла. 
И най-вече да ги уведомим, че 
ако започнем да изпълняваме 
намеренията си, ще има затруд-
нения за работещите в обсега 
на строителството, но това ще 
трябва да се изтърпи. Както из-
търпяхме работата в Градската 
градина, на площада, на водна-
та каскада, на прощад „Стефан 
Стамболов”. Друг е въпросът 
защо тази част на улицата - от 
площад „Свободата” до пло-

щад „Стефан Стамболов”, не 
е включена за финансиране по 
европроектите и е оставена за 
сметка на мостчета по „Дой-
ран” и изграждането на детски 
и многофункционални площад-
ки и ред други неща, включени 
в тези проекти. Това е недално-
видна политика. Но няма как да 
се връщаме назад и ще трябва 
да проектираме и изградим 
тази отсечка. Трябва да отворя 
и една скоба, за да кажа, че на 
следващия кмет ще му предстои 
проектиране на следващата част от 
улицата - от Театъра до ОАПС-а, 
което също ще е огромно по маща-
бите си начинание, изискващо 
средства”, каза на срещата кме-
тът Георг Спартански.

Община Плевен обяви об-
ществена поръчка с предмет: 
„Поддържане на чистотата 
- метене, миене и почистване 
на улици, тротоари, площадни 
пространства, спирки на об-
ществения транспорт, подлези 
и почистване на отводнителни 
оттоци на гр. Плевен”. Поръч-
ката е разделена на 2 позиции, 
съответно за двата района на 
Плевен. Обхвата на районите, 
в които ще се извършват дей-
ностите по поддържане на 
чистотата, са илюстрирани в 
Схема - приложение към тех-
ническата спецификация.

Дейностите от предмета на 
поръчката са: Ръчно почиства-

не, включващо ръчно метене, 
уборка, уборка на прилежащи-
те тревни площи и почистване 
на кошчетата за отпадъци; Авто-
метене; Автомиене; Оросяване; 
Товарене на отпадъци с челен 
товарач; Превозване на събра-
ните отпадъци с автомобил; 
Автометене с тротоарометачка; 
Почистване на отводнителни 
оттоци; Събиране на сгур в кон-
тейнери и извозване с контейне-
ровоз; Доставка и поставяне на 
кошчета за отпадъци 80 литра. 
Общата прогнозна стойност без  
ДДС, е 5 800 000 лв. Срокът за 
подаване на оферти или заявле-
ния за участие е до 17 часа на 
9.10. 2018 г.

Общинският съвет даде 
съгласие Община Плевен да 
кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ пред Пред-
приятието за управление на 
дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) към 
Министерството на околната 
среда и водите, за изпълнени 
дейности по проект „Закрива-
не и рекултивация на същест-
вуващо общинско депо за би-
тови отпадъци на територията 
на община Плевен”. Със Запо-
вед на Директора на РИОСВ - 
Плевен, от 29.09.2016 г. е пре-
установена експлоатацията на 
общинското депо за битови 
отпадъци и е разпоредено да 

се предприемат мерки за не-
говата рекултивация. В тази 
връзка Община Плевен кан-
дидатства пред предприятие-
то за финансиране на проект 
„Закриване и рекултивация 
на съществуващо общинско 
депо за битови отпадъци на 
територията на община Пле-
вен”. Съгласно изискванията 
на ПУДООС, към заявление 
за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ, всеки кан-
дидат следва да предостави 
Решение на Общински съвет за 
кандидатстване за финансира-
не на проекта. 

Стойността на дейностите 
по рекултивацията възлиза на 

Показаха проекта за ремонт на площад 
„Свободата” и Старата главна до Театъра

Община Плевен обяви
обществена поръчка за

поддържане на чистотата

Плевен ще кандидатства
за безвъзмездна финансова 

помощ пред ПУДООС
12 591 744, 38 лв. с ДДС, като 
стойността на заявената без-
възмездна помощ от ПУДООС 
е в размер на 9 731 744, 38 лв. 
с ДДС. Разликата до общата 
стойност на проекта предста-
влява собствено участие на 
Община Плевен, която ще бъде 
осигурена от платените от Об-
щина Плевен отчисления по 
чл. 60 от Закона за управление 
на отпадъците е в размер на 
473 267, 14 лв. Към средствата 
е предвиден и безлихвен заем, 
осигурен от Министерство на 
финансите (Предприятието за 
управление на дейностите за 
опазване на околната среда) - в 
размер на 2 386 732, 86 лв.
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Р Е Ш Е Н И Е № 1055/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на 

Наредба №1 на Общински съвет - Плевен за общест-
вения ред и опазване на общинските и други имоти за 
общо ползване на територията на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за норма-
тивните 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 На-
редба № 1 за обществения ред и опазването на общин-
ските други имоти за общо ползване на територията на 
Община Плевен, както следва:

§1.В глава втора, раздел първи „Задължения за лично 
поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.3 се заличава като т.3 
придобива съдържанието на досегашната т.4:

„т.3. Озвучаването с музика на закрити помещения, 
използвани за заведения за развлечения, от техните 
ползватeли след 22.30 часа, ако с това се нарушават 
тишината, спокойствието или безопасността на обита-
телите в жилищните сгради или предизвиква безпокой-
ство, по-голямо от обикновеното за останалите обита-
тели в жилищните сгради.”

§2. В глава втора, раздел първи „Задължения за лично 
поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.4 придобива съдържа-
нието на досегашната т.5:

„т.4. Ползването на обществени транспортни средства 
от граждани в явно нетрезво състояние, консумацията 
на алкохолни напитки в тях, яденето на семки и други 
замърсяващи продукти, превозването на замърсяващи 
товари, пушенето и извършване на действия с които се 
нарушава реда и спокойствието в тях.”

§3. В глава втора, раздел първи „Задължения за лично 
поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.5 придобива съдържа-
нието на досегашната т.6:

„т.5. Търговия, разпространение и съхранение без на-
длежно издадено разрешение на взривни вещества по 
смисъла на чл.3 от Закона за оръжията , боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите изделия, както 
и стрелба с пневматични, газови и сигнални оръжия.”

§4. В глава втора, раздел първи „Задължения за лично 
поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.6 придобива съдържа-
нието на досегашната т.7:

„т.6. Носенето и използването на газови пистолети в 
обществени заведения и обществен транспорт.”

§5. В глава втора, раздел първи „Задължения за лично 
поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.7 придобива съдържа-
нието на досегашната т.8:

„т.7. Съхраняването на леснозапалими материали (ос-
вен тези за битови нужди), с изключение на изрично 
определените за целта места.”

§6. В глава втора, раздел първи „Задължения за лично 
поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.8 придобива съдържа-
нието на досегашната т.9:

„т.8. Отглеждането на селскостопански животни и 
птици на територията на град Плевен, освен в опреде-
лените зони, съгласувано с РВМС.”

§7. В глава втора, раздел първи „Задължения за лично 
поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.9 придобива съдържа-
нието на досегашната т.10:

„т.9. Просия на публични места.”
§8. В глава втора, раздел първи „Задължения за лично 

поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.10 придобива съдържа-
нието на досегашната т.11:

„т.10. Хазартни игри на публични места, освен в спе-
циално предназначените за целта игрални заведения.”

§9. В глава втора, раздел първи „Задължения за лично 
поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.11 придобива съдържа-
нието на досегашната т.12:

„т.11. Употребата на алкохол на публични места, с из-
ключение на изрично разрешени случаи.”

§10. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.12 придобива съдържа-
нието на досегашната т.13:

„т.12. Продажбата и рекламата на вестници, списания, 
видеоматериали и други материали с порнографско съ-
държание на обществени места, с изключение на спе-
циализираните магазини, в които се забранява достъпа 
на лица под 16 годишна възраст.”

§11. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.13 придобива съдържа-
нието на досегашната т.14:

„т.13. Продължително загряване и форсиране на място 
на автомобилни двигатели и шум от автомобилни музи-
кални уредби в жилищни зони, в близост до жилищни 
сгради, детски и здравни заведения и места за отдих.“

§12. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.14 придобива съдържа-
нието на досегашната т.15:

„т.14. Употребата на пиротехнически изделия с увесе-
лителна цел и други запалителни материали, паленето 
на огън и хвърлянето на неугасени предмети на общест-
вени места, улици, паркове и други.”

§13. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.15 придобива съдържа-
нието на досегашната т.16:

„т. 15. Носене или ползване на хладни оръжия на об-
ществени места, освен когато се касае за културни или 
спортни нужди или за военни цели.”

§14. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-

но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.16 придобива съдържа-
нието на досегашната т.17:

„т.16. Открито носене или ползване на всякакъв вид 
пневматично оръжие в границите на населените места, 
освен за нуждите на спортни стрелбища или организи-
рани спортни мероприятия.”

§15. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.17 придобива съдържа-
нието на досегашната т.18:

„т.17. Извършването на дейности, причиняващи шум, 
отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсява-
ния и др., надвишаващи допустимите норми, съгласно 
действащото законодателство на Република България.”

§16. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.18 придобива съдър-
жанието на досегашната т.19, допълнена с изречение 
второ:

„т.18. Провеждането на сватбени, семейни и други 
частни събирания на места, общинска собственост, като 
тротоари, площади, улици, междуучилищни простран-
ства, градини, паркове и други територии. Забраната 
важи и за открити частни имоти, с които се нарушава 
обществения ред и спокойствието на гражданите.”

§17. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.19 придобива съдържа-
нието на досегашната т.20:

„т. 19. Късането и изкореняването на общински цветя 
и декоративни храсти.”

§18. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.20 придобива съдържа-
нието на досегашната т.21:

„т.20. Допускането на деца до обществени места, в 
които се представят програми с еротично или порно-
графско съдържание, в игрални зали или игрални ка-
зина.”

§19. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” съдържа-
нието на разпоредбата на чл.3, т.21 придобива съдържа-
нието на досегашната т.22:

„т.21. Носенето на огнестрелно и газово оръжие в за-
ведения, дискотеки, училища и други обществени сгра-
ди - с изключение на охраната на изброените.”

§20. В глава втора, раздел първи „Задължения за лич-
но поведение и спазване на обществения ред” разпоред-
бата на чл.3, т.22 се заличава.

§21. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.25, ал.1 се променя и придобива след-
ната редакция:

„(1) При нарушения на чл.3 се налагат следните адми-
нистративни наказания: 

1. По т.1 глоба в размер от 150 до 1000 лв. или иму-
ществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

2. По т.2 глоба в размер от 150 до 1000 лв. или иму-
ществена санкция от 2000 до 10 000 лв.

3. По т.3 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или иму-
ществена санкция от 2000 до 15 000 лв.

4. По т.4 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или иму-
ществена санкция от 2000 до 15 000 лв.

5. По т.5 глоба в размер от 100 до 500 лв. 
6. По т.6 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или иму-

ществена санкция от 2000 до 10 000 лв. Вещите, пред-
мет на нарушението, се изземват по опис и предават на 
органите на МВР. Ако деянието съставлява престъпле-
ние, незабавно се уведомяват органите на МВР.

7. По т.7 глоба в размер от 150 до 1000 лв. 
8. По т.8 глоба в размер от 100 до 500 лв. или иму-

ществена санкция в размер от 1000 до 5 000 лв.
9. По т.9 глоба в размер от 50 до 250 лв. 
10. По т.10 глоба в размер от 50 до 250 лв. 
11. По т.11 глоба в размер от 50 до 250 лв. 
12. По т.12 глоба в размер от 50 до 250 лв. 
13. По т.13 глоба в размер от 250 до 1000 лв. или иму-

ществена санкция от 1000 до 5 000 лв.
14. По т.14 глоба в размер от 100 до 500 лв. 
15. По т.15 глоба в размер от 100 до 500 лв.
16. По т.16 глоба в размер от 150 до 1000 лв.
17. По т.17 глоба в размер от 150 до 1000 лв.
18. По т.18 глоба в размер от 300 до 1500 лв.
19. По т.19 глоба в размер от 2000 до 15 000 лв.
20. По т.20 глоба в размер от 150 до 1000 лв.
21. По т.21 глоба в размер от 300 до 1500 лв. или иму-

ществена санкция от 1000 до 5000 лв.
22. По т.22 глоба в размер от 300 до 1500 лв.”
§22. В глава четвърта „Административно-наказателни 

разпоредби”, чл.25, ал.2 се променя и придобива след-
ната редакция:

„(2) При повторно нарушение на т.1-22 от чл.3 глобата 
е в размер от 1000 до 5000 лв., а имуществената санк-
ция от 10 000 до 50 000 лв.”

§23. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.26, ал.1 и ал.2 се променят и придоби-
ват следната редакция:

“(1) За нарушения на чл.5 глобата е в размер до 2000 
лв., а имуществената санкция в размер до 20 000 лв. 

(2) При повторно нарушение, глобата е в размер от 
2000 до 5000 лв., а имуществената санкция в размер от 
20 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юриди-
чески лица.”

§24. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.27, ал.1 и ал.2 се променят и придоби-
ват следната редакция:

„(1) За нарушение на чл.6 глобата е в размер от 200 
до 3000 лв., а имуществената санкция в размер от 1000 
до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение, глобата е в размер до 
5000 лв., а имуществената санкция в размер до 50 000 
лв.”

§25. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.28, ал.1 и ал.2 се променят и придоби-
ват следната редакция:

„(1) При неизпълнение на чл.7 изразяващо се в до-
пускане на замърсяване на улици, пътни и тротоарни 
настилки, мостове, надлези, подлези и техни принад-
лежности, обществени тоалетни, улични, тротоарни и 

жилищни шахти или на междублоковите пространства 
- глобата е в размер от 100 до 2000 лв., а имуществената 
санкция от 1000 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение, глобата е в размер до 5 
000 лв., а имуществена санкция в размер до 50 000 лв.”

§26. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.29, ал. 1 и ал.2 се променят и придоби-
ват следната редакция:

„(1) За нарушения на чл. 8 глобата е в размер от 200 
до 3000 лв., а имуществената санкция от 1500 до 15 000 
лв., ако деянието не съставлява престъпление или по-
тежко наказуемо нарушение на друг нормативен акт. 

(2) При повторно нарушение, глобата е в размер до 
5000 лв., а имуществената санкция в размер до 50 000 
лв.”

§27. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.30, ал. 1 и ал.2 се променят и придоби-
ват следната редакция:

„(1) При нарушения на чл.9 наказанията са както 
следва:

1. По т.1 глоба в размер от 500 до 2000 лв. или иму-
ществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.

2. По т.2 глоба в размер от 200 до 1000 лв. или иму-
ществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.

3. По т.3 глоба в размер от 200 до 1000 лв. или иму-
ществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.

4. По т.4 глоба в размер от 200 до 1000 лв.
5. По т.5 глоба в размер от 50 до 200 лв.
6. По т.6 глоба в размер от 200 до 1000 лв.
7. По т.7 глоба в размер от 200 до 1000 лв. или иму-

ществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
8. По т.8 глоба в размер от 200 до 1000 лв. или иму-

ществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
9. По т.9 глоба в размер от 200 до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение, глобата е в размер до 

5000 лв., а имуществената санкция до 50 000 лв.”
§28. В глава четвърта „Административно-наказателни 

разпоредби”, чл.31, ал.1 и ал.2 се променят и придоби-
ват следната редакция:

„(1) За нарушение на чл.10 глобата е в размер от 100 до 
1000 лв., а имуществената санкция от 2000 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение глобата е в размер до 
5000 лв., а имуществената санкция до 50 000 лв.”

§29. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.32 се променя и придобива следната 
редакция:

„За нарушения на чл.15, ал.1 глобата е в размер до 2 
000 лв. а имуществената санкция от 2000 до 10 000 лв. 
При повторно нарушение, наказанието е глоба в раз-
мер до 5 000 лв., или имуществена санкция в размер 
до 10 000 лв.”

§30. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.33 се променя и придобива следната 
редакция:

„За неизпълнение на заповед по чл.18, ал.1, глобата е 
в размер на 500лв. При повторно нарушение санкцията 
е в размер до 5000 лв.”

§31. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.34 се променя и придобива следната 
редакция:

„За нарушение на чл.20, ал.1 глобата е в размер от 100 
до 1000 лв., а имуществената санкция от 1000 до 5000 
лв. При повторно нарушение санкцията е глоба в раз-
мер до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 
15 000 лв.”

§32. В глава четвърта „Административно-наказателни 
разпоредби”, чл.35, ал. 1, ал. 2 и ал.3 се променят и при-
добиват следната редакция:

„(1) При повторно нарушение по чл.З, т.1, 2, 3 и 5, 
чл.5, чл.6 от тази Наредба, на собственици или полз-
ватели на заведения за развлечение, може да се налага 
принудителна административна мярка - временно пре-
установяване дейността на обекта за срок от 3 (три) до 
12 (дванадесет) месеца.

(2) Мярката по ал.1 се налага със заповед на Кмета на 
общината.

(3) Издаването и обжалването на заповедта се извърш-
ва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.”

II. Наредбата за изменение на Наредба № 1 на Об-
щински съвет - Плевен за обществения ред и опазване 
на общинските и други имоти за общо ползване на те-
риторията на 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.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните актове, 
при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нор-
мативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0676-6/26.07.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 
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 №1056/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Наредба №17 на Общин-

ски съвет - Плевен за определянето и администриране-
то на местните такси и цени на услуги на територия-
та на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за норма-
тивните 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:

І. Приема Наредба за изменение на Наредба №17 на 
Общински съвет - Плевен за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на тери-
торията на Община Плевен със следното съдържание:

§1. Приложение №5, Тарифа на цени на услуги и пра-
ва по чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, 
предоставяни от Община Плевен чрез общински пред-
приятия, се променя както следва:

1. В Раздел ІІ, т.2 изречението от ред 8 се заменя със 
следните текстове:

„За издаване на карта и администриране на паркиране 
на ППС в зоните за почасово платено паркиране - за 
служебни нужди и за електрическо ППС - 12,00 лв.”,

„За издаване карта локално паркиране по местоживе-
ене се заплаща такса за една календарна година, в раз-
мер на 60 лв., за първи автомобил, 120,00 лв. за втори 
автомобил и 180,00 лв. за трети и всеки следващ авто-
мобил.”,

„За повторно издаване при загубена, открадната и 
унищожена карта за преференциално паркиране на 
ППС, превозващи хора се увреждане - 12,00 лв.”

ІІ. Наредбата влиза в сила 7 (седем) дни след публику-
ването й в местния печат и на Интернет страницата на 
Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните актове, 
при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нор-
мативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1370/24.07.2018г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 
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 №1057/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на 

Общински съвет - Плевен за периода 01.01.2018 г. - 
30.06.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Общински 
съвет - Плевен за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

2. Текстът на Отчета по т.1 е неразделна част от насто-
ящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, по 
предложение от Мартин Митев - Председател на Об-
щински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-1378/02.08.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.08.2018 г., Протокол № 44, точка 3 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

   
О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

януари 2018 г. - юни 2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

За периода от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 
година включително Общински съвет - Плевен е приел 
191 решения. 

За отчетния период са проведени 8 заседания.
Обсъдените от Общинския съвет предложения през 

отчетния период са 191 броя. Вносители на предло-
женията са Кметът на Общината - 159  предложения, 
Председателят на Общинския съвет - 9 предложения, 
постоянните комисии - 17, общински съветници - 2 
предложения.

През отчетния период в Общинския съвет са внесени 
7 питания: от общинските съветници от ПП „ГЕРБ” - 1 
питане, общински съветник от НФСБ - 2 питания и об-
щински съветници от „МК „За промяна” - 4. 

Бяха приети 7 решения за промени в действащи нор-
мативни актове, касаещи: Наредба № 33 за финансово 
подпомагане на спортните клубове на територията на 
Община Плевен; Правилник за условията, реда и кри-
териите а съфинансиране на проекти в сферата на кул-
турата на територията на Община Плевен; Наредба за 
управление на общинските пътища; Наредба №17 за 
определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Плевен; 
Наредба №7 за реда, придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество; Наредба №3 за об-
ществения ред при използване на пътни превозни сред-
ства на територията на Община Плевен; Наредба №2 за 
опазване на околната среда в Община Плевен и Правил-
ника за организацията и дейността на Общински съвет - 
Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандат 2015-2019 година.

През отчетния период Общинския съвет прие реше-
ние за нов нормативен акт - Наредба за символиката, 
знаците, официалните празници и отличията на Общи-
на Плевен.

Общинският съвет прие отчет за дейността си за пе-
риода юли 2017 г. - Декември 2017 г.;

Приети бяха следните планови документи:
- Програма за управление и разпореждане с имот - об-

щинска собственост в Община Плевен за 2018 година;
- Общински план за противодействие на тероризма;
- Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива 2017-2026 годи-
на;

- План за развитие на социалните услуги в Община 
Плевен през 2019 година;

- Общински план за младежта за 2018 година;
- Програма за развитие на туризма в Община Плевен 

през 2018 година;
- Актуализиран документ за изпълнение на Плана за 
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развитие на Община Плевен /2014-2020 г./;
- Годишна програма за развитие на читалищната дей-

ност в Община Плевен през 2018 година;
- Програма за закрила на детето на Община Плевен за 

2018 година;
- Приемане на критерии за отдаване под наем на те-

рени за поставяне на преместваеми съоръжения на 
територията на гробищните паркове в гр. Плевен и на 
подходите към тях.

През отчетния период Общински съвет - Плевен прие 
решения, във връзка с участието на Общината по след-
ните проекти:

- Официална покана до Община Плевен да стане Асо-
цииран партньор на Институт по лозарство и винарство 
- гр. Плевен по проект;

- Даване съгласие „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен да 
сключи договор за инвестиционен кредит, във връзка 
с изпълнение на проект от Оперативна програма „По-
вишаване на енергийната ефективност в големи пред-
приятия” чрез закупуване ново високоефективно обо-
рудване;

- Кандидатстване на Община Плевен за външно фи-
нансиране с Проект „Подобряване материалната база в 
Общински домашен социален патронаж - Плевен” пред 
Фонд „Социална закрила”;

- Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите 
на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на 
Закона за общинския дълг;

- Временно осигуряване на средства от Община 
Плевен за партньорско проект „Маршрут на паметта: 
устойчиви трансгранични продукти за мемориален 
парк „Гривица” и крепост Турну Мъгуреле”, финанси-
ран по Програмата за трансгранично сътрудничество 
„ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020г.”;

- Изпълнение на задължения по Договор за предоста-
вяне 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 въз-
становяване 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;

С Решение №833/25.01.2018 г. Общински съвет - Пле-
вен прие Сборния бюджет на Община Плевен за 2018 
година. С Решения №900/29.03.2018 г., №969/31.05.2018 
г. и Решение №989/27.04.2018 г. се извършиха вътреш-
ни компенсирани промени между обектите от поимен-
ния списък за капиталови разходи на Община Плевен 
за 2018 година и вътрешни промени по бюджета на Об-
щина Плевен за 2018 година. През отчетния период Об-
щинския съвет одобри бюджетна прогноза за периода 
2019-2021 година за постъпленията от местни приходи 
и разходите за местни дейности на Община Плевен, 
както и индикативен разчет за средствата от Европей-
ския съюз за същия период.

За посочения отчетен период Общинския съвет прие 
48 решения за продажба и отдаване под наем на имоти 
общинска собственост, 33 решения за промяна на пла-
нове за регулации, 2 решения за одобряване на схеми за 
разполагане на преместваеми обекти - детски електро-
мобилчета, разположени в Централната градска част 
на гр. Плевен, по реда на чл.56 от ЗУТ, провеждане на 
тръжна процедура и отдаване под наем на част от имоти 
публична общинска собственост за разполагане на пре-
местваеми обекти - декоративни елементи на градска-
та среда - бронзови фигури на „жабки”, разположени 
в Централната градска част на гр. Плевен, по реда на 
чл.56 от Закона за устройство на територията, 12 реше-
ния за дейността на търговските дружества с общинско 
участие, 2 решения за предоставяне на еднократна фи-
нансова помощ и 4 решения за внасяне на предложе-
ния в Министерски съвет за отпускане на персонални 
пенсии.

Общинския съвет прие 6 решения за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост пред-
ставляващи земеделски земи от Общинския поземлен 
фонд.

С Решения №№ 835 и 836 от 25.01.2018 г. Общински 
съвет - Плевен преобразува Основно училище „Христо 
Ботев” - с. Мечка и Основно училище „Св. св. Кирил и 
Методий” - с. Търнене в Обединени училища. Възлага-
не на Кмета на Община Плевен да представлява Общи-
на Плевен в заседание на Общо събрание на Асоциация 
по ВиК - Плевен е извършено на основание две приети 
решения през отчетния период.

Общински съвет - Плевен удостои със званието „По-
четен гражданин на Община Плевен” проф. д-р Славчо 
Томов и Иван Миндиликов, почетните звания бяха връ-
чени тържествено на 15 Май - Празника на Плевен в 
Актовата зала на Община Плевен.

Районна прокуратура - Плевен не е упражнила през 
отчетния период правомощията си по чл.145, ал.5 от 
Закона за съдебната власт - не е протестирала и не е 
искала отмяна или изменение на незаконосъобразни ак-
тове на Общинския съвет, не е спирала изпълнението 
на такива актове.

Въз основа на протести от окръжни прокурори в Ок-
ръжна прокуратура - Плевен по образувани преписки 
се изпращат необходимите документи от страна на Об-
щински съвет - Плевен, съгласно изискванията в текста 
на преписките от прокуратурата, във връзка с проверка-
та „Надзор по законност”. 

Във връзка с изпълнение на решенията, в изпълнение 
на чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, съгласно който “Кме-
тът изпраща на общинския съвет административни-
те актове, както и договорите и техните изменения и 
допълнения, издадени в изпълнение на актовете, при-
ети от съвета, в тридневен срок от издаването или 
подписването им.”, отдел „Управление и разпореждане 
с общинска собственост” предоставя своевременно в 
деловодството на Общинския съвет копия от заповеди-
те и договорите. Копия от заповеди на Кмета на Общи-
на Плевен относно обявените публични търгове, внася 
ОП „Управление на общински земи и гори”,  ОП „Цен-
тър за градска мобилност” е ОП „Жилфонд”. Копията 

от договорите се прилагат към решенията.
Постоянните комисии са провеждали редовно за-

седанията си и са приемали становища по внесените 
за обсъждане в Общинския съвет проекти. С Решение 
991/28.06.2018 г., с приетите изменения в чл.44 ал.3 ма-
териалите за редовните заседания са на разположение 
на общинските съветници в срока по ал. 1 на интернет 
страницата на Общински съвет - Плевен и се предос-
тавят на хартиен носител от отдел „Местно самоупра-
вление”, а становищата на постоянните комисии се пре-
доставят на общинските съветници в деня, предхождащ 
заседанието на Общинския съвет, чрез публикуването 
им на интернет страницата на Общински съвет - Пле-
вен.

При провеждане на заседанията на постоянните ко-
мисии се отчита добро взаимодействие с общинската 
администрация и редовно присъствие на ръководители 
и експерти.

Постоянната комисия по “Стопанска политика 
и транспорт” се състои от 11 общински съветници. 
Председател на Постоянната комисия е д-р Йордан Ге-
оргиев

През отчетния период Комисията е провела общо 6 за-
седания. Членовете й са обсъдили и изготвили станови-
ща по 20 бр. предложения за заседания на ОбС-Плевен. 
Комисията е изготвила предложения относно приемане 
на годишни отчети и баланси за 2017 г. на търговските 
дружества с общинско участие, определяне размер на 
дивидента, дължим на община Плевен от търговските 
дружества за 2017 г. и избор на експерт-счетоводители 
за заверка на годишния финансов отчет на дружествата 
за 2018 година, изменение на програмите за развитие 
на търговските дружества с общинско участие. При-
съствието на общинските съветници на заседанията на 
Комисията е 100 %. 

Постоянната комисия по “Бюджет и финансова 
политика” се състои от 11 общински съветници. Пред-
седател на Постоянната комисия е г-н Пепо Петков. 

През отчетния период Постоянната комисия е провела 
6 заседания и е приела 50 становища по предложения за 
заседания на Общинския съвет. Приела е 1 становища по 
внесени в Комисията преписки. Присъствието на общин-
ските съветници на заседанията на Комисията е 99 %.

Постоянната комисия по “Общинска собственост 
и инвестиционна политика” се състои от 11 общин-
ски съветници. Председател на Постоянната комисия е 
г-н Пенчо Дреновски . 

През отчетния период Постоянната комисия е провела 
6 заседания и е приела 67 становища по проекти, вне-
сени в Общинския съвет. Изготвила е 3 решения относ-
но дейността на комисията по постъпили преписки от 
граждани и фирми. Присъствието на членовете на Ко-
мисията на заседанията е 96 %.

Постоянната комисия по “Култура и вероизпове-
дания и международна дейност” се състои от 11 об-
щински съветници. Председател на Постоянната коми-
сия е г-жа Петя Василева. 

През отчетния период Постоянната комисия е провела 
6 заседания и е приела 17 становища по предложения за 
решения, включени в заседания на Общинския съвет, 
както и 1 становища по преписки на граждани и органи-
зации. Съвместно с Кмета на Община Плевен комиси-
ята е внесла предложение за приемане на нова Наредба 
№11 на Общински съвет - Плевен.

 Присъствието на общинските съветници на заседани-
ята на Комисията е 95 %.

Постоянната комисия по „Образователна поли-
тика и читалищна дейност” се състои от 9 общински 
съветници. Председател на Постоянната комисия е г-жа 
Диана Данова. 

През отчетния период комисията е провела 5 заседа-
ния и е приела 19 становища по проекти, обсъдени на 
заседания на Общинския съвет. Комисията е изготвила 
предложение относно предоставяне на сграда на Ос-
новно училище „Валери Петров” - Плевен.

Присъствието на общинските съветници на заседани-
ята на Комисията е 97 %.

Постоянната комисия по “Младежки дейности, 
спорт и туризъм” се състои от 7 общински съветни-
ци. Председател на Постоянната комисия е г-н Цветан 
Антов. 

През отчетния период Постоянната комисия е провела 
5 заседания. Членовете й са дискутирали по 14 проекта 
за решения, обсъдени на заседания на Общински съвет 
- Плевен. 

Присъствието на общинските съветници на заседани-
ята на Комисията е 99 %.

Постоянната комисия по “Здравеопазване и социал-
на политика” се състои от 7 общински съветници. Пред-
седател на Постоянната комисия е проф. Начко Тоцев.

През отчетния период Постоянната комисия е про-
вела 6 заседания и е обсъдила и приела становища 
по 20 предложения за заседания на Общинския съвет. 
Приети са и 3 решения по внесени преписки. Посто-
янната комисия е вносител на: 3 предложения относно 
предоставяне еднократна финансова помощ на жители 
на община Плевен, 1 предложение относно приемане 
на Програма за закрила на детето в Община Плевен за 
2018 година, 4 предложения относно внасяне на пред-
ложение в Министерски съвет за отпускане на персо-
нални пенсии, 1 предложение относно утвърждаване на 
предложеното от Комисия за провеждане на конкурс за 
възлагане управлението на „Диагностично-консулта-
тивен център ІІІ - Плевен” ЕООД класиране, съгласно 
протокол от 25.04.2018 г. от дейността на комисията. 
Постоянната комисия е вносител на 1 предложение 
относно изменение на Решение №820/28.12.2017 г. 
на Общински съвет - Плевен и 1 предложение относ-
но промяна в състава на Комисия за разпределение на 
средствата за подпомагане решаването на репродуктив-
ни проблеми на граждани на Община Плевен, утвър-
ден с Решене №059/28.01.2016 г. на Общински съвет 
- Плевен. Присъствието на общинските съветници на 
заседанията на Комисията е 97 %. Членовете на Посто-
янната комисия са участвали в 3 заседания на Комисия 
за разпределение на средствата за подпомагане решава-
нето на репродуктивни проблеми на граждани на Об-
щина Плевен. На проведените заседания са разгледани 

и одобрени 39 кандидати за подпомагане, решаването 
на репродуктивния проблем.

Постоянна комисия по “Устройство на терито-
рията, екология и земеделие” се състои от 9 общински 
съветници. Председател на Комисията е инж. Милчо 
Илиев.

Постоянната комисия е провела 6 заседания през от-
четния период и е обсъдила 54 предложения за решения, 
разгледани на заседания на Общинския съвет - Плевен. 
Членовете на комисията са изразили становища по 2 
преписки, постъпили от граждани на Община Плевен. 
Присъствието на членовете на комисията е 100 %.

Постоянна комисия по „Обществен ред и сигур-
ност” се състои от 7 общински съветници. Председа-
тел на Комисията е г-н Владислав Монов. През отчет-
ния период комисията е провела 4 заседания, изготвила 
е становища по внесени 8 предложения за решения, 
обсъдени на заседания на Общински съвет - Плевен. 
Присъствието на членовете на Комисията е 97 %.

Постоянна комисия по „Законност, предотвратя-
ване и установяване конфликт на интереси и кон-
трол по изпълнение на решенията” се състои от 7 
общински съветници. Председател на Комисията е г-н 
Дарин Ангелов. Комисията е провела 4 заседания, из-
готвила е 48 становища по внесени предложения за ре-
шения и 4 становища по преписки от граждани и фир-
ми. Постоянната комисия е вносител на 2 предложения 
относно отчет за изпълнение на решения на Общински 
съвет - Плевен от №362/27.10.2016 . до №454/22.12.2016 
г. и от №455/26.01.2017 г. до №550/30.03.2017 г., мандат 
2015-2019 г. и на едно предложение относно отмяна на 
решения на Общински съвет - Плевен.

Председателският съвет е провел 8 заседания. На 
заседанията са обсъждани постъпилите в Общинския 
съвет предложения, приемани са проекти за дневен ред 
и са насрочвани заседанията на Общинския съвет. При-
съствието на общинските съветници на заседанията на 
Председателския съвет е 90 %.

През отчетния период в отдел “Местно самоуправле-
ние” са обработени 681 броя преписки, постъпили в де-
ловодството на Общински съвет - Плевен. Изготвена е 
справка, включително и в електронен вид. 

В отдел “Местно самоуправление” се съхраняват ори-
гиналите на предложенията с техните приложения, про-
токолите от заседанията на Общинския съвет, решения-
та, наредбите, правилниците и списъците за присъствие 
на общинските съветници.

За всяко заседание на Общинския съвет проекта за 
дневен ред, заедно с внесените предложения се размно-
жават и предоставят на вниманието на общинските съ-
ветници. На кметовете на кметства се изпраща проекта 
за дневен ред. 

След всяко заседание на Общинския съвет на Об-
ластен управител и Районна прокуратура се изпращат 
кратки протоколи, съдържащи решенията и гласувани-
ята по тях в законово регламентирания 7 дневен срок. 

Копия на всички приети решения се предоставят в 
7-дневен срок след заседанията на Кмета на Общината 
и Секретаря на Общината.

Отдел “Местно самоуправление” изготвя справки 
ежемесечно за присъствието на общинските съветници 
на проведените заседания. След заседанията на Общин-
ския съвет и постоянните комисии своевременно се из-
готвят становища, предложения, протоколи, решения и 
други документи. 

Поддържа се и се актуализира база данни с приети-
те актове на интернет страницата на Общинския съвет, 
като редовно се публикуват график, проект на дневен 
ред за заседанията на ОбС и неговите постоянни коми-
сии, както и материалите към дневните редове което 
позволява на всички заинтересовани граждани, да се 
информират своевременно за въпросите, които ще се 
разискват от общинските съветници. 

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1058/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението на 

бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 
31.12.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 
от Закона за публични финанси и чл.53 от Наредба №10 
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Утвърждава уточнения план по бюджета на Община 
Плевен по функции и дейности, съгласно Единната бю-
джетна класификация към 31.12.2017 г., както следва:

- По прихода 89 842 762 лева;
- По разхода 89 842 762 лева.
(Съгласно приложенията)
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на 

Община Плевен за 2017 година и утвърждава прихо-
ди в размер на 80 680 595 лева и разхода в размер на 
80 680 595 лева, разпределени съгласно Единната бю-
джетна класификация.

(Съгласно приложенията)
2. Приложения от №1 до №14 са неразделна част от 

настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.140, ал.5 от За-
кона за публични финанси и чл.53 от Наредба №10 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0701-14/29.06.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 
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 №1059/30.08.2018 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 са-
моуправление 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 взаимодейст-
вието му с Общинската администрация за мандат 2015-
2019 година, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Променя решение №017/21.12.2015 г. на Об-
щински съвет - Плевен, /изм. с Р 421/22.12.2016 г., Р 
612/29.06.2016 г., Р 640/27.07.2017 г. и Р991/28.06.2018 
г./ както следва:

1. Освобождава д-р Йордан Георгиев Георгиев от 
длъжността заместник-председател на Постоянна ко-
мисия по „Общинска собственост и инвестиционна по-
литика”, избран с Решение №017/21.12.2015 г. , Раздел 
ІІ, т.3.2.

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 Об-
щинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 
година, по предложение от Мартин Митев - Предсе-
дател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0071-
7/06.08.2018 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 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 №1060/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на становище на Общински 

съвет - Плевен, относно допълнен Бизнес план за раз-
витие на „ВиК” ЕООД - Плевен за периода 2017-2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл.10в, ал.1, т.5 от Закона за водите и чл.10, ал.4 от 
Закона за регулиране на водоснабдителните и канали-
зационните услуги, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава положително становище по допълнен Бизнес 
план за развитието на дейността „Водоснабдяване и ка-
нализация” ЕООД, град Плевен за периода 2017-2021 г., 
в качеството му на консолидиран оператор за обособе-
ната територия на Асоциация по ВиК - област Плевен.

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.10в, ал.1, т.5 
от Закона за водите и чл.10, ал.4 от Закона за регулиране 
на водоснабдителните и канализационните услуги, по 
предложение от Мартин Митев - Председател на Об-
щински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-1384-1/08.08.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 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 №1061/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен 

да представлява Община Плевен в заседанието на Об-
щото събрание на Асоциация по ВиК - Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Пле-
вен - Георг Леонидов Спартански, да представлява 
Община Плевен в заседанието на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК - Плевен, насрочено за 10.09.2018 
г. и гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. Разглеждане и одобрение на Допълнително спо-
разумение към Договор за стопанисване, поддържане 
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги за присъединяване на Община Кнежа към обо-
собената територия на Асоциация по ВиК, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен 
- да гласува „.ЗА”

2. Разглеждане и съгласуване на Бизнес план 2017-
2020” на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. 
Плевен - да гласува „ЗА”

3. Регулярна работна среща между Асоциацията по 
ВиК - Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД 
- гр. Плевен.

4. Други.
ІІ. Определя като резервен представител на Община 

Плевен арх.Невяна Иванчева - Заместник-кмет на Об-
щина Плевен, в случай на невъзможност на основния 
представител да присъства на заседанието на Общото 
събрание на Асоциация по ВиК - Плевен.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия в из-
пълнение на настоящото Решение.

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.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1384/08.08.2018 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 
44, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1062/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Диагнос-

тично-консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, гр. 
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Плевен и свързаните с тези промени изменения в Учре-
дителния акт на Дружеството

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.137, ал.1, т.1 и 4 във връзка с чл.148, 
ал.1, т.1 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и 3 от На-
редба № 8 за условията и реда за упражняване на пра-
вата на собственик от Община Плевен върху общинска-
та част от капитала на търговските дружества, т. 4 от 
Приложение №6 към Заповед № РД-09-505/28.10.1999 
г. на Министъра на здравеопазването за преобразуване 
на „Диагностично-консултативен център II - Плевен” 
ЕООД гр. Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава капитала на „Диагностично-консул-
тативен център II - Плевен” ЕООД гр. Плевен, ЕИК 
000411941, седалище и адрес на управление: 5800 град 
Плевен, ул. „Сан Стефано” №1 от 249 080 (двеста че-
тиридесет и девет хиляди и осемдесет) лева на 279 080 
(двеста седемдесет и девет хиляди и осемдесет ) лева 
чрез увеличаване на дяловете от 24 908 (двадесет и че-
тири хиляди деветстотин и осем) дяла на 27 908 ( два-
десет и седем хиляди триста деветстотин и осем) дяла 
по 10 лева всеки един.

2. Приема промени в Учредителния акт на “Диагнос-
тично - консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, като 
чл.4 от същия придобива следната редакция:

„Капиталът на Дружеството е в размер 279 080 (двес-
та седемдесет и девет хиляди и осемдесет ) лева, раз-
пределен в 27 908 ( двадесет и седем хиляди деветсто-
тин и осем) дяла по 10 лева всеки един”

3. Задължава управителя на “Диагностично - консул-
тативен център ІІ - Плевен” ЕООД да извърши необхо-
димите правни и фактически действия пред Агенцията 
по вписванията - Търговски регистър за отразяване на 
настъпилите промени вследствие взетото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.137, ал.1, т.1 и 4 във връзка с чл.148, ал.1, т.1 от 
Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и 3 от Наредба № 8 за 
условията и реда за упражняване на правата на собстве-
ник от Община Плевен върху общинската част от капи-
тала на търговските дружества, т. 4 от Приложение №6 
към Заповед № РД-09-505/28.10.1999 г. на Министъра 
на здравеопазването за преобразуване на „Диагностич-
но-консултативен център II - Плевен” ЕООД гр. Плевен, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1096-1/17.08.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 
г., Протокол № 44, точка 8 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1063/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Тибор” 

ЕАД, гр. Плевен и свързаното с това изменение на Ус-
тава на „Тибор” ЕАД

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.22, ал.1, т. 8 
и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.72 и чл.73, ал.1 пр.2 и 
ал.3, чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, чл. 16, чл. 24, 
ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 8 за условията и реда за 
упражняване на правата на собственик от Община Пле-
вен върху общинската част от капитала на търговските 
дружества, чл. 16, т. 1 и 2 от Устава на „Тибор“ ЕАД, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема оценка за непарична вноска /апорт/, изгот-
вена на основание чл.72, ал.2 от Търговския закон, в 
размер на  405 137 лв. (четиристотин и пет хиляди сто 
тридесет и седем лева) за увеличаване капитала на „Ти-
бор“ ЕАД гр. Плевен.

2. Внася непарична вноска /апорт/ в капитала на „Ти-
бор“ ЕАД гр.Плевен в размер на 405 137 лв. (четирис-
тотин и пет хиляди сто тридесет и седем лева), пред-
ставляваща 

- незастроен поземлен имот с идентификатор 
56722.659.555, с площ 1749 кв.м-урбанизирана терито-
рия, по регулационния план на града - УПИ VІІІ, кв.119, 
отреден за обществено обслужване, актуван с АОС № 
41316/15.09.2015 г. - на стойност 176 309 лв. (сто седем-
десет и шест хиляди триста и девет лева);

- незастроен поземлен имот с идентификатор 
56722.659.554, с площ 2 270 кв.м-урбанизирана тери-
тория, по регулационния план на града - УПИ, кв.119а, 
отреден за етажен гараж и трафопост, актуван с АОС № 
41317/15.09.2015 г. - на стойност 228 829 лв.(двеста два-
десет и осем хиляди осемстотин двадесет и девет лева). 

3. Увеличава капитала на „Тибор“ ЕАД, ЕИК 
114106477, седалище и адрес на управление: 5800 град 
Плевен, ул. „Княз Александър Батенберг” № 17, от 
1 745 900 лв. (един милион седемстотин четиридесет 
и пет хиляди и деветстотин лева) на 2 151 037 лв. (два 
милиона сто петдесет и една хиляди и тридесет и седем 
лева). Увеличението на капитала с 405 137 лв. (четирис-
тотин и пет хиляди сто тридесет и седем лева) пред-
ставлява непарична вноска /апорт/ и се извършва чрез 
записване на нови акции. Капиталът на „Тибор“ ЕАД 
гр. Плевен в размер на 2 151 037 лв. (два милиона сто 
петдесет и една хиляди и тридесет и седем лева) се раз-
пределя в 2 151 037 (два милиона сто петдесет и една 
хиляди и тридесет и седем) броя поименни налични 
акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) 
лев всяка една. 

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

4.1. В чл. 6 от Устава се променя ал.1 и създава нова 
ал.3 със следната редакция:

 „Чл. 6 /1/ Дружественият капитал е с номинална стой-
ност 2 151 037 лв. (два милиона сто петдесет и една хи-
ляди и тридесет и седем лева)“

„/3/ Капиталът на дружеството се увеличава от 

1 745 900 лв. (един милион седемстотин четиридесет 
и пет хиляди и деветстотин лева) на 2 151 037 лв. (два 
милиона сто петдесет и една хиляди и тридесет и се-
дем лева). Увеличението е с непарична вноска /апорт/ 
в размер на 405 137 лв. (четиристотин и пет хиляди сто 
тридесет и седем лева), представляваща:

- незастроен поземлен имот с идентификатор 
56722.659.555, с площ 1749 кв.м-урбанизирана терито-
рия, по регулационния план на града - УПИ VІІІ, кв.119, 
отреден за обществено обслужване, актуван с АОС № 
41316/15.09.2015 г - на стойност 176 309 лв. (сто седем-
десет и шест хиляди триста и девет лева);

- незастроен поземлен имот с идентификатор 
56722.659.554, с площ 2 270 кв.м-урбанизирана тери-
тория, по регулационния план на града - УПИ, кв.119а, 
отреден за етажен гараж и трафопост, актуван с АОС 
№ 41317/15.09.2015 г. - на стойност 228 829 лв.(двеста 
двадесет и осем хиляди осемстотин двадесет и девет 
лева);

4.2 .Чл. 7 от Устава придобива следната нова редакция:
„чл.7 Капиталът е разпределен в 2 151 037 лв. (два ми-

лиона сто петдесет и една хиляди и тридесет и седем) 
броя поименни налични акции с право на глас с номи-
нална стойност от 1 (един) лев всяка една.“

5. Задължава Изпълнителния директор на „Тибор“ 
ЕАД да извърши необходимите правни и фактически 
действия за вписване на новонастъпилите обстоятел-
ства в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.22, ал.1, т. 8 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, във връзка с чл.72 и чл.73, ал.1 пр.2 и ал.3, чл. 192, 
ал. 1 от Търговския закон, чл. 16, чл. 24, ал. 1, т. 2 и 3 
от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване на 
правата на собственик от Община Плевен върху общин-
ската част от капитала на търговските дружества, чл. 
16, т. 1 и 2 от Устава на „Тибор“ ЕАД, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1220-1/08.08.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 
44, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1064/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване на Програма за развитие на 

„Тибор” ЕАД, гр. Плевен за 2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-

то 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 търгов-
ските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Програма за развитие на „Тибор” ЕАД, гр. 
Плевен за 2018 г. както следва:

1.1. Раздел VІІ. Стратегия за развитие на „Тибор” през 
2018 година, т.3.Инвестиционна стратегия, след края на 
текста да се допълни със следния текст:

„Закупуване на паркинг система за паркинга до РУМ 
„Мизия” на стойност 8 150 лева без ДДС”.

Финансирането на инвестицията ще се осъществи със 
собствени средства на дружеството. 

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 упражня-
ване 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.№ ОбС-1158-6/28.08.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 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 №1065/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на програма за развитие на 

„Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен за 2018 
година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то 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 търгов-
ските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Програма за развитие на „Тролейбусен 
транспорт” ЕООД, гр. Плевен за 2018 г. както следва:

1.1. Раздел „Инвестиционни проекти 2018 г.”, подра-
здел Б. Проекти с предстоящи процедури по ЗОП, т.1. 
Доставка и внедряване на софтуер за експлоатационни-
те нужди на дружеството под „Windows” било 35 000 
лева без ДДС става 40 000 лева без ДДС.

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 пра-
вата на собственик от Община Плевен върху общинската 
част от капитала на търговските дружества, по предложе-
ние от Мартин Митев - Председател на Общински съвет 
- Плевен, с вх.№ ОбС-1158-5/08.08.2018г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., 
Протокол № 44, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1066/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Намаляване на капитала на „Дентален 

център I - Плевен“ ЕООД
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.22, ал.1, т. 8 

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация във връзка с чл.147, ал.22, чл. 149, ал.3, т. 
1 от Търговския закон, чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наред-
ба № 8 за условията и реда за упражняване на правата 
на собственик от Община Плевен върху общинската 
част от капитала на търговските дружества и чл. 5 от 
Учредителния акт на дружеството, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за намаляване капитала на „Дента-
лен център I - Плевен“ ЕООД, ЕИК 000410138 с 16 590 
(шестнадесет хиляди петстотин и деветдесет) лева, 
представляващи стойността на излязлото от употреба 
и негодно за използване имущество - от 107 230 (сто и 
седем хиляди двеста и тридесет) лева, разпределен на 
10 723 (десет хиляди седемстотин двадесет и три) дяла 
по 10 (десет) лева всеки един на 90 640 (деветдесет хи-
ляди шестстотин и четиридесет) лева, разпределен на 
9 064 (девет хиляди и шестдесет и четири ) дяла, по 10 
(десет) лева всеки един.

2. Учредителният акт на „Дентален център I - Плевен“ 
ЕООД в частта на т.4 придобива следния вид: 

„ т.4 „Капиталът на лечебното заведение е в размер 
90 640 (деветдесет хиляди шестстотин и четиридесет) 
лева, разпределен на 9 064 (девет хиляди и шестдесет и 
четири ) дяла, по 10 (десет) лева всеки един.”.

3. Възлага на Управителя на „Дентален център I - 
Плевен“ ЕООД да извърши необходимите правни и 
фактически действия за вписване на новонастъпилите 
обстоятелства в Търговския регистър на Агенция по 
вписванията.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ниечл.21, ал.2 във връзка с чл.22, ал.1, т. 8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл.147, ал.22, чл. 149, ал.3, т. 1 от Търгов-
ския закон, чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8 за ус-
ловията и реда за упражняване на правата на собственик 
от Община Плевен върху общинската част от капитала 
на търговските дружества и чл. 5 от Учредителния акт 
на дружеството, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1398/16.08.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 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 №1067/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество с 

„Фреш Медия България” АД, гр. София
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява текста на Споразумение за сътрудничест-
во между Община Плевен и „Фреш Медия България” 
АД, гр. София.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпи-
ше/сключи Споразумение то по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия във 
връзка с изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1396/15.08.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., 
Протокол № 44, точка 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 №1068/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване пред ПУДООС за фи-

нансиране на проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за битови отпадъци на 
територията на Община Плевен”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства за 
безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната сре-
да към Министерството на околната среда и водите, за 
изпълнени дейности по проект „Закриване и рекултива-
ция на съществуващо общинско депо за битови отпадъ-
ци на територията на Община Плевен”.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подготви, 
подпише и представи всички необходими документи, 
след одобрение на проектното предложение, необходи-
ми за сключване на ДБФП.

3. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства за 
безлихвен заем от Предприятието за управление на дей-
ностите за опазване на околната среда.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1399/16.08.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., 
Протокол № 44, точка 14 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1069/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на представител на Община 

Плевен да представлява Община Плевен в заседание на 
Общото събрание на РПК „Наркооп” - Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл.32, ал.1 от Закона за собствеността,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Упълномощава и възлага на арх. Невяна Иванчева 
- заместник-кмет на Община Плевен да представлява 
Община Плевен в заседанието на Общото събрание на 
съсобствениците на поземлен имот с идентификатор 
56722.659.437, находящ се в град Плевен, ул. „Васил 
Левски” №192, целият с площ 5 300 кв.м., насрочено 
за 10.10.2018 г., и гласува по дневния ред, както следва:

1. Учредяване на право на строеж на РПК „Наркооп” 
- Плевен от съсобствениците на поземлен имот с иден-
тификатор 56722.659.437, находящ с в град Плевен, ул. 
„Васил Левски” №192, целият с площ 5 300кв.м. - урба-
низирана територия с начин на трайно ползване - ком-
плексно застрояване, а по регулационния план на гр. 
Плевен - застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ, 
кв.117, отреден за административно, битово, финансо-
во, културно и търговско обслужване и жилищно стро-
ителство за извършване на пристрояване на проходен 
електрически, без машинно отделение, асансьор - да 
гласува „.ЗА”

ІІ. Възлага на представителя на Община Плевен да из-
върши всички необходим правни и фактически дейст-
вия в изпълнение на настоящото Решение.

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.32, ал.1 от Закона за собствеността, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1381/07.08.2018г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 
44, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1070/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение до Министерство на об-

разованието и науката за включване на ОУ „Антон 
Страшимиров” с. Бохот, в Списъка на средищните 
училища в Република България за учебната 2018/2019 
година

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.53, ал.5 от Закона за предучилищ-
ното и училищното образование и чл.3, ал.1 от Поста-
новление №128 на Министерски съвет от 29.06.2017 г., 
за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища, обн. ДВ, бр.53 
от 04.07.2017 г.,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предлага на Министерство на образование и на-
уката в Списъка на средищните училища за учебната 
2018/2019 година да бъде включено ОУ „Антон Стра-
шимиров”, с. Бохот, Община Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок до 10 
септември да внесе мотивирано предложение до Ми-
нистерството на образованието и науката за включване 
на ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот, Община Пле-
вен, в Списъка на средищните училища в Република 
България за учебната 2018/2019 година.

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.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно-
то образование и чл.3, ал.1 от Постановление №128 на 
Министерски съвет от 29.06.2017 г., за определяне на 
критерии за включване в Списъка на средищните дет-
ски градини и училища, обн. ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г., 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0965-1/06.08.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 
г., Протокол № 44, точка 16 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1071/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение до Министерство на 

образованието и науката за включване на Обединено 
училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Търнене, в Спи-
съка на средищните училища в Република България за 
учебната 2018-2019 година

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.53, ал.5 от Закона за предучилищ-
ното и училищното образование и чл.3, ал.1 от Поста-
новление №128 на Министерски съвет от 29.06.2017 г., 
за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища, обн. ДВ, бр.53 
от 04.07.2017 г.,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предлага на Министерство на образование и на-
уката в Списъка на средищните училища за учебната 
2018/2019 година да бъде включено Обединено учи-
лище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Търнене, Община 
Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок до 10 
септември да внесе мотивирано предложение до Ми-
нистерството на образованието и науката за включване 
на Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. 
Търнене, Община Плевен, в Списъка на средищните 
училища в Република България за учебната 2018/2019 
година.

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, 
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чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно-
то образование и чл.3, ал.1 от Постановление №128 на 
Министерски съвет от 29.06.2017 г., за определяне на 
критерии за включване в Списъка на средищните дет-
ски градини и училища, обн. ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г., 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1134-1/06.08.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 
г., Протокол № 44, точка 17 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1072/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на урегулиран поземлен 

имот с построената в него сграда, находящ се в с. 
Опанец, Община Плевен - УПИ ХХХ, кв.11, отреден за 
обществено обслужване с площ 80 кв.м.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от За-
кона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, 
чл.79, ал.1 и чл.85,ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост в 
Община Плевен през 2018 година, в раздел Б. „Имо-
ти, които Община Плевен има намерение да продаде”, 
като включва следния имот: урегулиран поземлен имот 
- УПИ ХХХ, кв.11 по плана на с.Опанец, отреден за 
обществено обслужване с площ 80 кв.м., заедно с по-
строената в него през 1976 година сграда - недействаща 
автоспирка със застроена площ от 18 кв.м., актуван с 
АОС №42649/19.07.2018 г.

2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска 
собственост, актуван с АОС №42649/19.07.2018 г., на-
ходящ се в с. Опанец, Община Плевен, представляващ 
урегулиран поземлен имот - УПИ ХХХ, кв.11, отреден 
за обществено обслужване с площ 80 кв.м., заедно с по-
строената в него през 1976 г. сграда - недействаща ав-
тоспирка със застроена площ от 18 кв.м., чрез публичен 
търг с тайно наддаване, с предварително представяне 
на предложенията от участниците в администрацията 
на Община Плевен, при първоначална цена 1 600 лева 
без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от пър-
воначалната цена.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търга.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на имота по т.2, съгласно норма-
тивните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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 общин-
ската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и 
чл.85,ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1386/08.08.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.08.2018 г., Протокол № 44, точка 18 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1073/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот, представляващ УПИ V, кв.81 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, чл.47, ал.1 и ал.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85,ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпо-
реждане с имотите - общинска собственост в Община 
Плевен през 2018 година, в раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, кои-
то Община Плевен има намерение да продаде” с УПИ 
V с площ 1745 кв.м., кв.81 по плана на с. Ясен, актуван 
с АОС №42236/08.06.2017 г..

2. Да се организира и проведе публичен търг за про-
дажба на имота по т.1 чрез предварително представяне 
на предложенията от участниците в администрацията 
на Община Плевен, при първоначална цена 23 000 без 
ДДС и депозит в размер на 10 % от първоначалната 
цена за имота.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търг за продажба 
на имота.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на имота по т.1 съгласно норматив-
ните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 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-1385/08.08.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.08.2018 г., Протокол № 44, точка 19 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1074/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна 

общинска собственост - незастроен УПИ І с площ 595 
кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по пла-
на на с. Буковлък, 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 адми-
нистрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската 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 Годишна програма за управление и разпо-
реждане с имотите - общинска собственост в Община 
Плевен през 2018 година, в раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, кои-
то Община Плевен има намерение да продаде”, с неза-
строен УПИ І, с площ 595 кв.м., отреден за жилищно 
строителство, кв.7 по плана на с.Буковлък, актуван с 
АОС №34526/14.04.2006 г.

2. Да се организира и проведе публичен търг чрез 
предварително представяне на предложенията от учас-
тниците в администрацията на Община Плевен за про-
дажба на имота по т.1, при първоначална цена 4 200 
лева без ДДС и депозит в размер на 10 % от първона-
чалната цена за имота.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търг за продажба 
на имота.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на имота по т.1, съгласно норма-
тивните изисквания, със спечелилият участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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-1379/06.08.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., 
Протокол № 44, точка 20 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1075/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот, поземлен имот с идентификатор 56722.667.1036 
УПИ V, кв.11, гр. Плевен, отреден за обществено об-
служване, актуван с АОС №42057/15.03.2017 г., 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 адми-
нистрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската 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. Да се продаде недвижим имот - частна общинска 
собственост, актуван с АОС №42057/15.03.2017 г., на-
ходящ се в гр. Плевен, ж.к.„Дружба”, І-ви микрорайон, 
представляващ незастроен поземлен имот с идентифи-
катор 56722.667.1036, с площ 631 кв.м., с начин на трай-
но ползване за друг обществен обект по регулационния 
план на гр. Плевен УПИ V, кв.11, чрез публичен търг с 
тайно наддаване с предварително представяне на пред-
ложенията от участниците в администрацията на Об-
щина Плевен, при първоначална цена 80 000 лева без 
ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от първо-
началната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търга.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на имота по т.1, съгласно норма-
тивните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 - Пле-
вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1387/08.08.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.08.2018 г., Протокол № 44, точка 21 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1076/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на местоположение за по-

купко-продажба на моторни превозни средства
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.4 от Наредба №15 на Общински съвет 
- Плевен и чл.24, ал.2 от Наредба №17 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя местоположение на пазар за покупко-про-
дажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Саму-
ил” пред входа на стадион „Плевен”.

2. Възлага на „Тибор” ЕАД, град Плевен организация-
та и стопанисването на пазара по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
необходимите фактически и правни действия във връз-
ка с изпълнението на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.4 от Наредба №15 на Общински съвет - Пле-
вен и чл.24, ал.2 от Наредба №17 на Общински съвет 
- Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1407/21.08.2018г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 

на 30.08.2018 г., Протокол № 44, точка 22 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1077/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот 

- публична общинска собственост, представляващ те-
рен за поставяне на преместваемо съоръжение - пави-
лион, с площ 6,00 кв.м., находящ се на спирка за масов 
градски транспорт №3, ул. „Димитър Константи-
нов”, гр. Плевен, в близост до Професионална гимназия 
за облекло и текстил „Хр. Бояджиев”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.14, ал.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,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част от 
имот -публична общинска собственост, представляващ 
терен за поставяне на преместваемо съоръжение - пави-
лион, с площ 6,00 кв.м., находящ се на спирка за масов 
градски транспорт №3, ул. „Димитър Константинов”, 
гр. Плевен в близост по Професионална гимназия по 
облекло и текстил „Хр. Бояджиев”, при следните усло-
вия:

1. Отдаването под наем на имота по т.І да се извърши 
чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предвари-
телно представяне на предложенията от участниците в 
Администрацията на Община Плевен.

2. Отдаване под наем на имота по т.І да стане при 
следните параметри на търга:

2.1. Начална месечна наемна цена в размер на 146 лв. 
без ДДС.

2.2. Депозит за участие в търга в размер на 292,00 лв.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-

мисия, която да организира и проведе публичния търг 
за отдаване под наем на имота по т.І от настоящото Ре-
шение.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено от него лице да сключи договор за наем със спе-
челилия участник, съгласно резултатите от проведения 
търг.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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-
1383/08.08.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 
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 №1078/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг 

или конкурс на Сдружение „Мото клуб огнени сенки” 
недвижим, нежилищен имот - частна общинска соб-
ственост, находящ се на ул. „Любен Каравелов” №3В, 
актуван с АОС №42596/09.05.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона за об-
щинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем без публичен търг или 
конкурс на Сдружение „Мото клуб огнени сенки”, 
по цени определени от Общински съвет - Плевен, 
недвижим нежилищен имот - частна общинска соб-
ственост, находящ се на ул. „Любен Каравелов” 
№3в, гр. Плевен, представляващ масивна едное-
тажна сграда със сутеренен етаж с идентификатор 
56722.659.637.1 - „Бакърджиева къща” със застроена 
площ 74 кв.м., заедно с едноетажна сграда с иден-
тификатор 56722.659.637.2 със застроена площ 52 
кв.м., актуван с АОС №42596/09.05.2018 г., за срок 
от 5 (пет) години.

2. В срок до 20.09.2019 г. да бъде извършена проверка 
относно стопанисването на имота по т.1 и ако не отгова-
ря на изискванията, договора да бъде прекратен.

3. Консумативните разходи, свързани с текущото об-
служване и поддръжка на имота, както и такса битови 
отпадъци за имота са за сметка на Сдружение „Мото 
клуб огнени сенки”.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълно-
мощено от него длъжностно лице да сключи договор за 
наем на имота по т.1, съгласно действащите разпоредби 
и условията по предходните точки.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.14, 
ал.6, изречение 1 от Закона за общинската собственост 
и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1388/08.08.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.08.2018 г., Протокол № 44, точка 24 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1079/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение относно безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на държавата на имоти 
публична общинска собственост - язовири

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

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация 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 без-
възмездно на държавата имоти - публична общинска 
собственост, с начин на трайно ползване: язовири, съ-
гласно Приложение №1.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да внесе в Ми-
нистерство на икономиката мотивирано предложение 
за промяна на собствеността на имотите по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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 измене-
ние и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр.55, 
от 03.07.2018г.), по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1352-1/20.08.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.08.2018 г., Протокол № 44, точка 25 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Приложение №1
№ 
по 
ред

Наименование
на язовира Землище Местност

Позем-
лен

имот №

Акт за публична
общинска

собственост №

1 “Славяново - 1” гр. 
Славяново “Под село” 170081 31779/14.02.2000 г.

2 “Славяново - 4” гр. 
Славяново “Церовода” 192091 31781/14.02.2001 г.

3 “Бохот - 2” с. Бохот “Салийца” 000058 31519/13.12.1999 г.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1080/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на нежилищен имот - къща 

със застроена площ 52 кв.м. и с прилежаща маза с 
площ 10 кв.м., попадаща в УПИ ХVІІІ, кв.42 по плана 
на с. Буковлък

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното само-
управление и местната администрация и чл.8 от Закона 
за общинската собственост, чл.33 от Закона за собстве-
ността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Дечка Блажева Кирова недви-
жим имот - къща със застроена площ 52 кв.м. и с 
прилежаща маза с площ 10 кв.м., построена вър-
ху общински недвижим имот, представляващ УПИ 
ХVІІІ, кв.42 по плана на с. Буковлък, актуван с АОС 
№39867/27.01.2014 г., за сумата от 4 100,00 (четири 
хиляди и сто ) лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.8 от Закона за общин-
ската собственост, 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 Плевен, с вх.№ ОбС-1413/29.08.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.08.2018 г., Протокол № 44, точка 26 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1081/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Почвоподготовка и залесяване на част 

от общински поземлени имоти в горска територия с 
идентификатори: 37856.43.2, 37856.202.6, 37856.202.9 
- землище с. Коиловци, 67088.192.91 - землище гр. Сла-
вяново

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.97, ал.1 от Закона за горите, чл.3, ал.1, т.2 
и чл.10, ал.1, т.6, 7, 9 и 10 от Наредбата за условията и 
реда за възлагане изпълнението на дейности в горски-
те територии - държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски проду-
кти,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Дава съгласие да се възложат дейностите по възпро-
изводство: почистване, почвоподготовка, залесяване и 
попълване с неместни видове - с култивари на топо-
лата, в следните горски територии - частна общинска 
собственост:

№ 
по 
ред

Землище Поземлен 
имот № НТП Местност

Горска 
територия 
по Горско-
стопански 
план от 2017 
г. на Община 
Плевен:

Отдел, 
подотдел Площ, 
дка.

1 гр. Славяново 67088.192.91 Язовир Церовода 327 „ю1” 5,000

2 с. Коиловци
37856.43.2
37856.202.6
37856.202.9

Пасище
Пасище
Пасище

Урвата
Декарите
Декарите

328 
„в”(част)

19,000

2. Дава съгласие началните цени на обектите да се 
определят по реда на чл.3а, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 
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от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълне-
нието на дейности в горските територии - държавна и 
общинска собственост, и за ползването на дървеснина и 
недървесни горски продукти.

3. Възлага на Директора на Общинско предприятие 
„Управление на общински земи и гори” - гр. Плевен, да 
извърши необходимите правни и фактически действия 
за изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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, чл.97, 
ал.1 от Закона за горите, чл.3, ал.1, т.2 и чл.10, ал.1, т.6, 
7, 9 и 10 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии - дър-
жавна и общинска собственост, и за ползването на дър-
весина и недървесни горски продукти, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1405/21.08.2018 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 
44, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1082/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристройка към 

съществуваща сграда върху общински недвижим имот 
на ул. „Незабравка” №5, град Плевен - УПИ ХІ-84, кв.10

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на Генка Иванова Митрева, възмезд-
но право на пристрояване със застроена площ 25,12 
кв.м., върху урегулиран поземлен имот с идентифика-
тор 56722.654.29, по план за регулация - УПИ ХІ-84, 
кв.10, гр. Плевен, ул. „Незабравка” №5, актуван с акт 
за частна общинска собственост №41652/20.06.2016 
г., за разширяване на пристройка на допълващо за-
строяване - самостоятелен обект в сграда с иденти-
фикатор 56722.654.29.2, по одобрен на 01.08.2018 г. 
от Главния архитект на Община Плевен инвестицио-
нен проект.

2. Правото на пристрояване да се учреди за сумата от 
1 200 (хиляда и двеста) лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор за учредяване възмездно право на пристрояване, 
съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и норматив-
ните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.38, 
ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и 
чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-1397/16.08.2018г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 
г., Протокол № 44, точка 28 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1083/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за „Уличен водопровод” за ПИ 

56722.14.198 в местност „Текийски орман”, землище 
на гр. Плевен от ОК1661 до ОК1556в, гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното само-
управление и местната администрация и чл.8 от Закона 
за общинската собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие „ДАР ТРАНС ПЛЕВЕН” ЕООД, гр. 
Плевен да изгради със собствени средства Уличен водо-
провод от ОК1661 до ОК1556в, гр. Плевен.

2. Съгласието по т.1 се дава за срока, в който е в сила 
Разрешението за строеж - 10 (десет) години.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, в изпълнение на настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 от Закона за общинска-
та собственост, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1394/14.08.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.08.2018 г., Протокол № 44, точка 29 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1084/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Поставяне на рекламно-информацион-

ни елементи, по повод изпълнението на мерките за 
публичност и визуализация на проект „Интегриран 
воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, за обект 
„Изграждане на канализационна и съпътстваща во-
допроводна мрежа на с.Ясен, Община Плевен (етап І)

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.57, ал.1, във връзка с чл.56, ал.2 от Зако-
на за устройство на територията и чл.6, чл.7 и чл.8, 
ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И: 

1. Приема 2 броя схеми за разполагане на рекламно-
информационни елементи.

2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен 
или оправомощено от него лице да издаде разрешения 
за поставяне на 2 броя рекламно-информационни еле-
менти.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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, чл.57, 
ал.1, във връзка с чл.56, ал.2 от Закона за устройство 
на територията и чл.6, чл.7 и чл.8, ал.2 от Наредба №15 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1412/21.08.2018г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 
точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1085/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за застро-
яване за ПИ 56722.701.432 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 адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските 
земи, на основание 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.432 в 
местността „Стража” в землището на гр. Плевен и пар-
целарни планове на елементите на техническата инфра-
структура. 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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.432 в местността „Стража” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнението на 
настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, 
ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
на основание 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-1411/21.08.2018г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 
44, точка 31 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1086/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване за 
ПИ 56722.716.318 в местността Цигански лозя в зем-
лището на гр. Плевен, парцеларни планове на елемен-
тите 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 адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските 
земи, на основание 124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 
от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.716.318 в местността „Цигански лозя” в земли-
щето на гр. Плевен и парцеларни планове на елемен-
тите на техническата инфраструктура. При изработване 
на подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.716.318 в местността „Цигански лозя” в земли-
щето на гр. Плевен и парцеларни планове на елементи-
те на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнението на 
настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, 
ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
на основание 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-1409/21.08.2018г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 
44, точка 32 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1087/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване за 
ПИ 56722.708.169 в местността Акчара в землището 
на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние 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 адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските 
земи, на основание 124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 
от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.708.169 в местността „Акчара” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура. При изработване на под-
робния устройствен план да се спазват разпоредбите на 
чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устрой-
ствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.708.169 в местността „Акчара” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнението на 
настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, 
ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
на основание 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-1410/21.08.2018г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 
44, точка 33 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1088/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - Пар-

целарен план на елементите на техническата ин-
фраструктура за прокарване на трасе на оптичен 
кабел за изграждане на оптична кабелна линия до ПИ 
06495.137.17 в местността „Пърцовски връх” в земли-
щето на с. Брестовец

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.8 от Закона за общинската собстве-
ност, 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 опазва-
не на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план - Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура за прокарване на трасе 
на оптичен кабел за изграждане на оптична кабелна 
линия до ПИ 06495.137.17 в местността „Пърцовски 
връх” в землището на с. Брестовец, преминаващо със 
сервитут през следните поземлени имот: 06495.140.30 
с начин на трайно ползване - За селскостопански, гор-
ски, ведомствен път, публична общинска собственост; 
06495.140.31 с начин на трайно ползване - За път от ре-

публиканската пътна мрежа, частна държавна собстве-
ност; 06495.140.33 с начин на трайно ползване - За път 
от републиканската пътна мрежа, публична държавна 
собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на тра-
се на оптичен кабел за изграждане на оптична кабелна 
линия до ПИ 06495.137.17 в местността „Пърцовски 
връх” в землището на с. Брестовец, преминаващо със 
сервитут през поземлен имот 06495.140.30 с начин на 
трайно ползване - за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, публична общинска собственост.

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

тройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-

щено лице да извърши необходимите правни и фактиче-
ски действия в изпълнението на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, 
ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.124а, 
ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство 
на територията, чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1411/21.08.2018г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 
44, точка 34 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1089/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1053/26.07.2018 

г. на Общински съвет - Плевен и приемане План за 
действие на общинските концесии в Община Плевен за 
периода 2018-2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.40, ал.1 от Закона за концесиите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №1053/26.07.2018 г. на Общински 
съвет - Плевен.

2. Приема План за действие на общинските концесии 
в Община Плевен за периода 2018-2020 година, съглас-
но Приложение №1, неразделна част от настоящото Ре-
шение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
и чл.40, ал.1 от Закона за концесиите, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1368-3/29.08.2018г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 
44, точка 35 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1090/30.08.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №747/26.10.2017 

г. на Общински съвет - Плевен за прекратяване на 
Договор ИРК - 1494/13.08.2013 г. за предоставяне на 
концесия за услуга на имот - публична общинска соб-
ственост, представляващ язовир „Бохот - 1”, съста-
вляващ имот №000234 с площ 119,837 дка. по плана на 
землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921, находящ се 
в местността „Печеняка”, актуван с Акт за публична 
общинска собственост №31517/13.12.1999 г.

На основание чл.99, т.2 от Административно проце-
суалния кодекс и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №747/26.10.2017 г. на Общин-
ски съвет - Плевен за прекратяване на действието на 
Договор ИРК - 1494/13.08.2013 г. за предоставяне на 
концесия за услуга на имот - публична общинска соб-
ственост, представляващ язовир „Бохот - 1”, съставля-
ващ имот №000234 с площ 119,837 дка. по плана на 
землището на село Бохот, ЕКАТТЕ 05921, находящ се 
в местността „Печеняка”, актуван с Акт за публична 
общинска собственост №31517/13.12.1999 г., сключен с 
„АкваМакс” ЕООД, представлявано от Георги Петков 
Йорданов - Управител със седалище и адрес на упра-
вление: България, гр. Плевен 5800, Община Плевен, ул. 
„Сан Стефано” №12, офис 13.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
съответните действия съгласно т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.99, т.2 от Административно процесуалния кодекс и 
чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1055-3/29.08.2018г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.08.2018 г., Протокол № 44, 
точка 36 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев




