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„Леони“ направи първа копка на завод
за 32 милиона евро в Плевен
В новата
производствена
база ще бъдат
разкрити между
2000 и 2500
работни места
Дългоочакваната първа копка на завода за автомобилни
кабелни инсталации на немската фирма „Леони”, заедно с
фирма „Хоризонт-Иванов”, вече
е направена. След близо две години проучвания най-големият
производител в Европа на електрически системи и окабеляване за автомобили и четвърти в
света, избра Плевен, за да вложи
близо 32 млн. евро в новото си
предприятие. В завода до 2020
година ще бъдат открити между 2 000 и 2 500 работни места,
каза на церемонията Ралф Маус,
директор оперативни дейности и производство в немската
фирма. Той благодари на правителството, на местната власт
в лицето на кмета и областния
управител за подкрепата и положените усилия тази инвестиция
да стане факт.
Официални гости на събитието бяха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на

икономиката Емил Караниколов и заместникът му Лъчезар
Борисов, областният управител
Мирослав Петров, председателят на ОбС Мартин Митев,
кметът на Община Плевен Георг Спартански, директорите
направление кабелни системи
на немската фирма, управляващият директор на „ХоризантИванов”, директорът бизнесразвитие на фирмата, общински
съветници.
„За нас е от особена важ-

ност, че „Леони” реши да инвестира в региона на Плевен.
Изборът им отговаря на активната политиката, която провеждаме и ангажимента, който
поехме за стабилизиране и укрепване на Северна България“,
заяви министър Караниколов.
По думите му тази инвестиция
ще стимулира икономическото развитие и ще допринесе за
повишаване на ефективността и конкурентоспособността
на пазара на труда в областта.

Министър Караниколов напомни, че от началото на 2018
г. по Закона за насърчаване на
инвестициите са издадени 15
сертификата, а предвидените
инвестиции възлизат на близо
700 млн. лв., като се очаква да
се разкрият 1 316 нови работни места. Голяма част от тези
проекти ще се осъществят във
високотехнологичния и производствения сектор, където ще
се реализират стоки и услуги с
висока добавена стойност.

Той допълни, че към настоящия момент България има 56 инвестиционни проекта в процес на
сертифициране, на които общата
стойност е за близо един милиард
лева. Очаква се те да разкрият 4
327 нови работни места.
„Когато се стигне до първа
копка на една нова инвестиция
настроението е приповдигнато,
но за да се случи това имаше
много работа и усилия от страна
на различни институции.
Продължава на стр. 2

Кметът Георг Спартански с
отличие за принос в развитието
на отношенията с Ростов на Дон
В рамките на празничната
програма, посветена на Деня
на Ростов на Дон, в дните 14 18 септември беше чествана и
55-годишнината от установяването на партньорски отношения
между Плевен и руския град.
По този повод в Ростов на Дон
гостува наша официална делегация, водена от кмета Георг
Спартански. В новопостроения парк на левия бряг на р. Дон
до също новия стадион „Ростов
Арена”, където се играха срещи
от Световното първенство по
футбол, беше открита фотоиз-

ложбата „Съвременният Плевен”. По инициатива на руските
партньори рисунки на плевенски деца украсиха различни райони на Ростов на Дон. Творбите са дело на възпитаниците на
Арт школа „Колорит” с ръководител Майя Ананиева и на участници от различни възрасти в
ежегодния Национален конкурс
„Освобождение”, и представят
българския фолклор и традиции, забележителности на Плевен и исторически моменти.
В един от централните кинотеатри се състоя и премиера-

та на филма „Плевен: Краят на
войната. Началото на Европа”,
създаден от екипа на „Файв
стар медиа груп” и посветен на
140-годишнината от Освобождението на Плевен от турско
робство.
По повод годишнината кметът Георг Спартански беше
удостоен от кмета на руския
град Виталий Кушнарьов с отличие за заслуги към Ростов на
Дон и принос за развитието на
приятелските отношения между
двата града в продължение на
над 20 години.
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Община Плевен сключи договор за партньорство
с Община Гандия
Единодушно Общинският
съвет упълномощи кмета на
Община Плевен Георг Спартански да води преговори за
сключване на договор за партньорство с Община Гандия,
Кралство Испания. Отношенията между Испания и България
датират от векове и се основават на близост в историческото
минало, културата, традициите,
съвременното развитие. Днес
тези отношения са още по-актуални в рамките на европейското членство на двете държави.
В този контекст по инициатива
на Община Гандия, Кралство
Испания, и след потвърден интерес от Община Плевен, през
2017 г. бяха установени взаимни контакти.
В края на септември Плевен
и Гандия официално се побратимиха. Договорът за установяване на партньорски отношения

бе подписан в пленарната зала
на Общинския съвет на испанския град, като събитието бе с
участието на кметовете Георг
Спартански и Диана Морант.
“Жителите на Плевен и Гандия
отдавна са обвързани, но от днес
ще бъдем официално обединени
с цяла поредица от програми за
обмен, в допълнение към социалните, икономическите и
културните връзки, които ще
бъдат генерирани. Заедно ще
постигнем големи цели в полза
на нашите любими общини”,
сподели Диана Морант, цитирана от сайта на испанската община.
“Въпреки физическото разстояние между нас, ние имаме
обща история и нашите градове
имат много общи черти. Днес
подписахме протокола, който
ще ни позволи официално побратимяване, което отразява

Градът ни посрещна гости за
Дните на Москва в България
Заедно със София и Варна
Плевен беше домакин на Дните
на Москва в България. Събитието се организира от Правителството и Префектурата на Централния административен окръг
/ЦАО/ на руската столица и е
посветено на 140-годишнината
от Освобождението на България
от турско робство. В града ни
пристигна официална делегация
от Департамента по външноикономически и международни
връзки при Правителството на
Москва и от ЦАО на град Москва - побратим на Плевен, водена
от Александър Малиничев - ръководител на апарата на Префектурата на ЦАО. Официалните
гости бяха посрещнати от кмета
на Община Плевен Георг Спартански. В конферентната зала
на хотел „Ростов” бяха показани
презентация за новостите в благоустройството в руската столица и филмът „Плевен: Краят на
войната. Началото на Европа”,

посветен на Плевенската епопея. Московската делегация и
ръководството на Община Плевен поднесоха цветя пред Вечния огън в Параклиса мавзолей „Св. Георги Победоносец”.
В изявление за радио „Плевен”
Михаил Анатолиевич Барилович
- пълномощен министър на Посолството на Русия в България
и кметът на Плевен подчертаха,
че на българо-руските регионални взаимоотношения се отделя
все по-голямо внимание и както
Московски административен окръг с големия си потенциал, така
и Плевен има какво да предложи
като икономически и културен
обмен. В Актовата зала на Община Плевен бяха организирани
приятелски срещи между млади
московски и плевенски шахматисти. Първия ход в турнира направи Александър Малиничев.
В ранния следобед в ХГ „Илия
Бешков” беше открита и изложбата „Москва фестивална”.

добрите отношения, които поддържаме дълги години”, отбеляза от своя страна Георг Спартански.
Гандия е град с 80 000 жители
в административната автономна

област Валенсия. Стратегическото му географско положение
го определя като един от известните туристически центрове на
Испания. Българските граждани, живеещи в община Гандия,

са приблизително 4 000 души,
като 50% от тях са от област
Плевен. Официална делегация
от Община Гандия гостува в
Плевен по повод Празника на
града - 15 май.

Община Плевен преизпълни етапна
цел по ОП „Региони в растеж”
До 30 септември 2018 г.
беше срокът, в който Община
Плевен трябваше да изпълни
етапна цел във връзка с реализиране на своята Инвестиционна програма по Приоритетна
ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 за
усвояване на 20% от предвидените 47 млн. лв. При заложени
9,5 млн. лв. Общината усвои
около 11 300 000 лв., които са
и верифицирани, съобщи заместник-кметът с ресор „Европроекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. Кметът
Георг Спартански обясни, че

това ще даде шанс догодина при
преразпределението на средства
от други общини, които не са
могли да изпълнят своите етапни цели, Плевен да получи допълнителни средства за реализиране на проекти, за които има
проектна готовност. „Освен че
средствата трябва да се усвоят,
трябва Управляващият орган на
програмата да ги верифицира,
т.е. да потвърди, че са изразходени така, както трябва. Тази
етапна цел сме постигнали. Съгласно правилата на програмата
когато има общини, които са поназад с реализацията на проектите, неусвоените за това сред-

ства отиват за общини, които са
били по-изрядни и експедитивни в ангажиментите си.
„Активизирахме се още от
началото на този програмен
период, за да не изпадаме в типично български драми в последния момент да спасяваме
каквото можем. Преизпълнили
сме индивидуалната етапна
цел, така че ако има преразпределение на средствата от общините, които не са се справили
с планираното, се надяваме да
получим и допълнително финансиране. Има къде да го вложим”, каза още Георг Спартански.

„Леони“ направи първа копка на...
Продължение от стр. 1
В този смисъл благодаря на
държавната власт в лицето на
Министерство на икономиката
и на Агенцията за чуждестранни инвестиции, на партньорите
от „Хоризонт-Иванов”, които
показаха, че имат качествата и
капацитета да осъществят това
начинание, както и на хората
от своя екип, които положиха в продължение на над две
години усилия да убедят „Леони”, че Плевен е подходящо
място за подобна инвестиция.
Не е тайна, че ние имахме конкуренция в лицето на градове
като Пловдив, Ловеч и Видин.
Плевен е един естествен лидер
в този регион, естествен локомотив, който трябва и може
да изведе региона на по-челно
място. Това е общата ни цел
с правителството. Смятам, че
немската фирма оцени икономическия и човешки потен-

циал, възможностите и новата стратегия на държавата, че
Северна България трябва да
бъде подкрепена за своето бъдещо развитие. Оценено беше
и това, че след година магистралата София-Варна ще мине
край Плевен, което е огромно
предимство и плюс, а ние от
своя страна оценихме този мощен инвеститор, който има намерение да създаде над 2 000
работни места в региона. Надявам се след броени месеци
да се поздравим със завършена
инвестиция и започването на
работата по детайлите от сортимента на фирмата. Желая успешен старт на начинанието и
се надявам това да е началото
на икономическото възраждане на Плевен”, каза в словото
си кметът Георг Спартански.
Стартът на новата производствена инвестиция беше благословен от отец Антон, който

извърши водосвет за здраве и
успех на начинанието, след което беше направена и първата
копка на новия завод. Той ще
бъде разположен на 28 120 кв.
м., от които около 14 000 са за
производствени мощности. Останалата част ще бъде заета от
съблекални, столова и зона за
обучения.
„Леони България“ е 100%
собственост на немската Leoni,
водещ световен производител и
доставчик на продукти, решения и услуги за енергия и управление на данни в автомобилния сектор и други индустрии.
Фирмата разполага с 94 завода в
31 страни и около 88 000 служители. Консолидираните продажби на компанията са 4.9 млрд.
евро през 2017 г. Компанията
присъства в Югоизточна Европа от повече от 15 години и има
производствени бази в съседните ни Румъния и Сърбия.
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Р Е Ш Е Н И Е №1091/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за
дейността на Общинско предприятие „Център за градска мобилност”, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.1,
във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за
общинската собственост, чл.11, ал.3, чл.26 от
Закона за нормативните актове при спазване
изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Правилник за дейността на Общинско предприятие „Център за градска мобилност”, приет с Решение №107/03.04.2012
г. на Общински съвет - Плевен (изм. и доп.
с Решение №267/10.08.2012 г. и Решение
137526.02.2015 г.).
2. Приема Правилник за дейността на Общинско предприятие „Център за градска мобилност”, гр. Плевен.
3. Правилникът за дейността на Общинско
предприятие „Център за градска мобилност”,
гр. Плевен влиза в сила 7 дни след публикуването му 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.51, ал.1, във
връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона
за нормативните актове при спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните
актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1389/09.08.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.09.2018 г., Протокол № 45, 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 №1092/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1023/
26.07.2018 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.3
и 4 от Закона за публичните финанси, чл.41,
ал.3 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя т.17 от Решение №1023/26.07.2018
г. на Общински съвет - Плевен, като придобива следния вид:
„т.17. Изменя обект „Ритуален дом „ГП
„Стадиона””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 3 510
лева, става
4 510 лева.”
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124, ал.3 и 4 от
Закона за публичните финанси, чл.41, ал.3
и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1151-6/03.09.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018
г., Протокол № 45, 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 №1093/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №893/
29.03.2018 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.36, ал.2, т.4, буква „е”, бб” и §40 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, изм. ДВ,
бр.17 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Допълва Решение №893/29.03.2018 г. на
Общински съвет - Плевен, както следва:
1. Създава нова точка №7 със следния текст:
„т.7. Защитено жилище за хора с умствена
изостаналост, с адрес ж.к.„Сторгозия” №189,
гр. Плевен, да се преименува в „Защитено
жилище за лица с умствена изостаналост”.
2.
В
останалата
част
Решение
№893/29.03.2018 г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
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.36, ал.2, т.4,
буква „е”, бб” и §40 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
изм. ДВ, бр.17 от 2017 г., в сила от 01.01.2018
г., по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-12051/12.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 3 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1094/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1062/
30.08.2018 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.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 собственик от Община Плевен върху
общинската част от капитала на търговските
дружества,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №1062/30.08.2018 г. на
Общински съвет - Плевен, както следва:
1. Т.2 придобива следното съдържание:
„Приема Учредителен акт на „Диагностичноконсултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, неразделна част от настоящото решение”.
2. Останалата част от Решение №1062/
30.08.2018 г. на Общински съвет - Плевен, остава непроменена.
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.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 собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските
дружества, по предложение от Мартин Митев
- Председател на Общински съвет - Плевен,
с вх.№ ОбС-1096-2/12.09.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
26.09.2018 г., Протокол № 45, 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 №1095/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана 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 Европейския съюз за същия период
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл.27, ал.2
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза за 201920221 година на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности.
2. Одобрява индикативния разчет на средствата от Европейския съюз за периода 20192021 година.
3. Одобрява динамиката и състоянието на

общинския дълг за периода 2019-2021г.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2
от Закона за публичните финанси и чл.27,
ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет
- Плевен, по предложение от Милен Яков ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1442/17.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, 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 №1096/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти
от проекти на ЕС за 2018 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.144, ал.4
от Закона за публичните финанси, чл.57, ал.2
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ
„Юнско въстание””, финансиран със средства
по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги
в областта на образованието”, както следва:
било 1 786 422 лева, става 1 793 344 лева.;
2. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Теменуга””, финансиран със средства по проект
„Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги в областта
на образованието”, както следва: било 924
421 лева, става 925 908 лева;
3. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ
„Дружба””, финансиран със средства по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, както следва: било
1 318 938 лева, става 1 299 560 лева;
4. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ
„Щурче””, финансиран със средства по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, както следва: било
620 007 лева, става 600 359 лева;
5. Създава обект „Основен ремонт на ДГ
„Ралица””, финансиран със средства по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, както следва: било
0 лева, става 876 288 лева;
6. Създава обект „Основен ремонт на ДГ
„Калина””, финансиран със средства по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, както следва: било
0 лева, става 891 804 лева;
7. Създава обект „Основен ремонт на НУ
„Христо Ботев” - Плевен”, финансиран със
средства по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни
услуги в областта на образованието”, както
следва: било 0 лева, става 509 612 лева;
8. Създава обект „Придобиване на преносими компютри за ОУ „Св. Кл. Охридски” Плевен”, финансиран със средства по проект
„Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги в областта
на образованието”, както следва: било 0 лева,
става 36 794 лева;
9. Създава обект „Придобиване на мултифункционално устройство за ОУ „Св. Кл. Охридски” - Плевен”, финансиран със средства
по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги
в областта на образованието”, както следва:
било 0 лева, става 2 853 лева;
10. Създава обект „Придобиване на интерактивни дъски за ОУ „Св. Кл. Охридски” Плевен”, финансиран със средства по проект
„Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги в областта
на образованието”, както следва: било 0 лева,
става 13 861 лева;
11. Създава обект „Придобиване на климатици за ОУ „Св. Кл. Охридски” - Плевен”, финансиран със средства по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни
образователни услуги в областта на образова-
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нието”, както следва: било 0 лева, става 6 750
лева;
12. Създава обект „Придобиване на пеещ
звънец за ОУ „Св. Кл. Охридски” - Плевен”,
финансиран със средства по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, както следва: било 0 лева, става
2 000 лева;
13. Създава обект „Придобиване на комплект шкафове за ОУ „Св. Кл. Охридски” Плевен”, финансиран със средства по проект
„Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги в областта
на образованието”, както следва: било 0 лева,
става 1 250 лева;
14. Създава обект „Електронна система за
таксуване в МГОТ на гр.Плевен” със сметна
стойност 2 152 040 лева и срок на изпълнение 2018 - 2021 г., финансиран със средства
по проект „Развитие на интегриран градски
транспорт”, както следва: било 0 лева, става
41 540 лева;
15. Изменя обект „Тролейбуси”, финансиран
със средства по проект „Развитие на интегриран градски транспорт”, както следва: било
6 762 185 лева, става 7 494 234 лева;
16. Изменя обект „Сервизна машина за ремонтни дейности по контактната мрежа”, финансиран със средства по проект „Развитие на
интегриран градски транспорт”, както следва:
било 500 000 лева, става 494 500 лева;
17. Изменя обект „Сервизна машина - влекач”, финансиран със средства по проект
„Развитие на интегриран градски транспорт”,
както следва: било 250 000 лева, става 241 715
лева;
18. Изменя обект „Преносим компютър - 10
бр.”, финансиран със средства по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, както следва: било 20 000 лева, става
20 388 лева;
19. Изменя обект „Настолен компютър - 3
бр.”, финансиран със средства по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, както следва: било 3 900 лева, става
4 676 лева;
20. Изменя обект „Мултифункционално
цветно устройство А3 - 2 бр.”, финансиран
със средства по проект „Интегриран воден
цикъл Плевен - Долна Митрополия”, както
следва: било 2 000 лева, става 4 978 лева;
21. Изменя обект „Високоскоростен скенер
на документи - 1 бр.”, финансиран със средства по проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, както следва: било
1 500 лева, става 1 320 лева;
22. Възлага на кмета на Община Плевен да
извърши всички правни и фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.144, ал.4
от Закона за публичните финанси, чл.57, ал.2
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-11519/17.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 7 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1097/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени между обектите от
Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 година
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124,
ал.ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси,
чл. 41, ал.ал. 2 и 3 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя обект „Общ устройствен план на
Община Плевен”, финансиран със средства
от Целевата субсидия за капиталови разходи,
както следва: било 75 000 лева, става 49 710
лева;
2. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Васил Левски” - Плевен”, финансиран със

брой 56
9.10.2018 г.
средства от Целевата субсидия за капиталови
разходи, както следва: било 23 700 лева, става
16 462 лева;
3. Изменя обект „Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Панега” № 40”, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 50 000
лева, става 47 448 лева;
4. Изменя обект „Основен ремонт на кръстовище на ул. „Самуил” и ул. „Х. Димитър””,
финансиран със средства от Целева субсидия
за капиталови разходи, както следва: било
83 000 лева, става 92 000 лева;
5. Създава обект „Основен ремонт на ул.
„Полтава””, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 0 лева, става 26 080 лева
6. Изменя обект „Основен ремонт на кръстовище на ул. „Самуил” и ул. „Х. Димитър””, финансиран със собствени бюджетни средства,
както следва: било 9 000 лева, става 0 лева;
7. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Полтава””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 46 000
лева, става 19 920 лева;
8. Изменя обект „ПУП кв. 215А, УПИ І”, финансиран със собствени бюджетни средства,
както следва: било 15 000 лева, става 0 лева;
9. Изменя обект „Цифровизация на регулационния и застроителен план на гр. Плевен”,
финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 150 000 лева, става
75 000 лева;
10. Изменя обект „Придобиване на земя”, финансиран със собствени бюджетни средства,
както следва: било 20 000 лева, става 0 лева;
11. Изменя обект „Разширяване на ГП „Чаира””, финансиран със собствени бюджетни
средства, както следва: било 30 000 лева, става 0 лева.
12. Увеличава „Резерв за непредвидени и
неотложни разходи”, в частта „местни дейности” по бюджета на Община Плевен със
175 080 лева.
13. Възлага на кмета на Община Плевен да
извърши всички правни и фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 124, ал.ал. 2
и 3 от Закона за публичните финанси, чл. 41,
ал.ал. 2 и 3 от Наредба № 10, по предложение
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1397/16.08.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 8 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1098/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на Допълнително споразумение към Договор от 04.09.2014
г. за дългосрочен банков кредит в размер на
1 200 000 лв.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.1,
т.5 и т.6 от Закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява текста на Допълнително споразумение към Договор от 04.09.2014 г.
за обществена поръчка с предмет: „Избор
на финансираща институция за отпускане
на дългосрочен банков кредит в размер на
1 200 000 лева”.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на
настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.17, ал.1, т.5 и т.6
от Закона за общинския дълг, по предложение
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1443/17.09.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 9 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1099/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на
територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.68, ал.1,
т.2, т.3, ал.4, т.2 и т.3, ал.6, т.2 и т.3 и чл.69 от
Наредба за финансиране на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава сформирането на маломерни
и слети паралелки в общинските училища на
територията на Община Плевен за учебната
2018/2019 година, както следва:
1.1. ОУ „Христо Ботев”, с. Пелишат
- І и ІІ клас - слята паралелка с 14 ученици,
недостиг до минимален брой - 2 ученици.
- VІІ клас маломерна паралелка с 9 ученици,
недостиг до минимален брой - 9 ученици.
1.2. ОУ „Христо Ботев”, с. Мечка
- VІІІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици, недостиг до минималния
брой - 4 ученици.
1.3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ясен
- І и ІІ клас - слята паралелка с 5 ученици,
недостиг до минималния брой - 11 ученици.
- ІІІ и ІV клас - слята паралелка с 12 ученици,
недостиг до минималния брой - 4 ученици.
- VІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 16 ученици, недостиг до минималния
брой - 2 ученици
1.4. - ОУ „Васил Левски”, с. Беглеж
- І и ІІ клас - слята паралелка с 12 ученици,
недостиг до минималния брой - 4 ученици.
- ІІІ и ІVклас - слята паралелка с 12 ученици,
недостиг до минималния брой - 4 ученици.
- Vи VІ клас слята паралелка с десет ученици, недостиг до минималния брой - 8 ученици
- VІІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 6 ученици, недостиг до минималния
брой - 12 ученици.
1.5 ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот
- V и VІІ клас слята паралелка със 17 ученици, недостиг до минималния брой - 1 ученик.
- VІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 15 ученици, недостиг до минималния
брой - 3 ученици.
1.6 - СУ „Христо Ботев”, гр. Славяново
- І клас - маломерна паралелка с 11 ученици,
недостиг до минималния брой - 5 ученици,
- ІІ клас - маломерна паралелка с 8 ученици,
недостиг до минималния брой - 8 ученици,
- ІІІ клас - маломерна паралелка с 10 ученици, недостиг до минималния брой - 6 ученици,
- ІV клас - маломерна паралелка с 6 ученици,
недостиг до минималния брой - 10 ученици,
- ХІ клас - маломерна паралелка с 13 ученици, недостиг до минималния брой - 5 ученици,
- ХІІ - маломерна паралелка с 10 ученици,
недостиг до минималния брой - 8 ученици
1.7. ОУ „Отец Паисий”, с. Опанец
- І и ІІ клас - слята паралелка с 10 ученици,
недостиг до минималния брой - 6 ученици,
- ІІІ клас - маломерна самостоятелна паралелка с 6 ученици, недостиг до минималния
брой - 10 ученици,
- ІV клас - маломерна самостоятелна паралелка с 11 ученици, недостиг до минималния
брой - 5 ученици,
- V клас - маломерна самостоятелна паралелка с 11 ученици, недостиг до минималния
брой - 7 ученици.
2. Отпуска допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти
за определената дейност на следните учебни
заведения:
2.1 - ОУ „Христо Ботев”, с. Пелишат - 4 183,
40 лв.
2.2 - ОУ „Христо Ботев”, с. Мечка - 1 287,
20 лв.
2.3 - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Ясен
- 10 297, 20 лв.
2.4 - ОУ „Васил Левски”, с. Беглеж - 14 159,
20 лв.
2.5 - СУ „ Христо Ботев”, гр. Славяново 13 515, 60 лв.
2.6 - ОУ „Отец Паисий”, с. Опанец - 12 550,
20 лв.
3. Общият размер на финансовите за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното

дофинансиране в упоменатите учебни заведения за учебната 2018/2019 г. е в размер на
55 992,80 лв.
4. Средствата в размер на 55 992,80 лева да
бъдат предвидени в Бюджета на Община Плевен за 2019 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.68, ал.1,
т.2, т.3, ал.4, т.2 и т.3, ал.6, т.2 и т.3 и чл.69 от
Наредба за финансиране на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование, по предложение от Милен Яков
- ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1445/17.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, 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 №1100/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Създаване на Комплекс за социални услуги (КСУ) за деца и пълнолетни
деца, преживели насилие
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разкрива Комплекс за социални услуги за
деца и пълнолетни лица, преживели насилие,
включващ услугите Кризисен център за жени
и деца, преживели насилие с капацитет 8 места и Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца, преживели насилие
с капацитет 20 места, считано от 01.01.2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
предприеме всички правни и фактически
действия по управлението на двете социални
услуги като Комплекс за социални услуги за
деца и пълнолетни лица, преживели насилие.
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-1431/13.09.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, 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 №1101/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Съгласие за сключване на
официален договор за установяване на партньорски отношения с град Гандия, Кралство
Испания
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.88, ал.3
от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 година,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Плевен Георг Спартански да води преговори за
сключване на договор за партньорство с Община Гандия, Кралство Испания.
2. Задължава Кмета на Община Плевен след
приключване на преговорите да внесе в Общински съвет подписания договор за одобрение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.88,
ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019
година, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1429/12.09.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018
г., Протокол № 45, точка 12 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Об-
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щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1102/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закриване на Клуб на хората
с увреждания и пенсионера (КХУП) с адрес
ул.”Гренадирска” №34-Б, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6 и чл.8 от
Вътрешните правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания на територията на Община
Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Считано от 01.11.2018 г., се закрива Клуб
на хората с увреждания и пенсионера (КХУП)
с адрес ул.”Гренадирска” №34-Б, гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
предприеме всички правни и фактически
действия по закриването на КХУП с адрес
ул.”Гренадирска” №34-Б, гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6 и чл.8 от Вътрешните правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания на територията на Община
Плевен, по предложение от Милен Яков ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1433/14.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 13 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1103/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части
от имоти публична общинска собственост в
училища
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7
от Закона за общинската собственост, чл.14,
чл.79, чл.98 и чл.103 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа,
обявени за провеждане на търга за отдаване
под наем за срок от 5 (пет) години на части
от имоти публична общинска собственост за:
1.1. Част от физкултурен салон в СУ „Стоян
Заимов”, гр. Плевен, с площ 50 кв.м., за провеждане на занимания по фехтовка, при първоначална наемна цена на час 11,50 лв. Депозит за участие 60,00 лв.
1.2. 4 (четири) броя класни стаи в МГ „Гео
Милев”, гр. Плевен с площ всяка от по 13,50
кв.м., за провеждане на занимания по математика, при първоначална цена на час 2,70 лв.
Депозит за участие 60,00 лв.
1.3. Бюфет за закуски в СУ „П.К Яворов”,
гр. Плевен с площ 12 кв.м. при първоначална месечна наемна цена 65,00 лв. Депозит за
участие 150,00 лв.
1.4. Част от помещение в ПГМХТ - Плевен,
с площ 30 кв.м., при първоначална месечна
наемна цена 360,00 лв. Депозит за участие
150,00лв.
2. Ползването на имотите по т.1, от спечелилия съответната процедура наемател, не може
да пречи или ограничава учебните дейности в
учебното заведение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да организира и проведе процедурите по настоящото
Решение.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурите по т.1 от настоящото Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите
участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7

брой 56
9.10.2018 г.
от Закона за общинската собственост, чл.14,
чл.79, чл.98 и чл.103 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1432/13.09.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 14 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1104/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на балкон към апартамент №2 в общински поземлен имот на ул.”Хаджи Димитър” №20а, гр. Плевен - УПИ ІV, кв.388
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното 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,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди на Валери Горанов Краев,
възмездно право на пристрояване на балкон
със застроена площ 6,71 кв.м., към апартамент №2 - самостоятелен обект с идентификатор 56722.662.116.1.2, част от жилищна сграда изградена в урегулиран поземлен
имот с идентификатор 56722.662.116, по
план за регулация - УПИ ІV, кв.388, находящ
се в гр.Плевен, ул. „Хаджи Димитър” №20а,
актуван са акт за частна общинска собственост №36092/07.06.2010 г., по одобрен на
22.08.2018 г. от Главния архитект на Община
Плевен инвестиционен проект.
2. Правото на пристрояване да се учреди за
сумата от 560 (петстотин и шестдесет) лева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
сключи договор за учредяване възмездно
право на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от
настоящото решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.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 Георг Спартански -Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1424/05.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 15 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ДДС и депозит за участие в размер на 10% от
първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
назначи комисия, която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договор за продажба на имота по
т.1, съгласно нормативните изисквания, със
спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1430/12.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 16 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1106/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда със застроена площ 35 кв.м. и навес със застроена площ 12 кв.м., попадащи в общински
недвижим имот УПИ Х-186, кв.16 по плана
на с. Пелишат
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.5, т.2, и чл.6, т.1
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да не закупи от Иван Дамянов Милев и
Веселка Димитрова Милева жилищна сграда
със застроена площ 35 кв.м. и паянтов навес
със застроена площ 12 кв.м., попадащи в недвижим имот УПИ Х-186, кв.16 по плана на
с. Пелишат за сумата от 3 000,00 (три хиляди)
лева без ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, и
чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен, по предложение от Милен Яков ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1436/17.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 17 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1105/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост
- УПИ І - 321, кв.50 по плана на с. Мечка, от- Р Е Ш Е Н И Е №1107/26.09.2018 г., гр. Плевен
реден за малкоетажно жилищно строител- ОТНОСНО: Отдаване под наем на част
ство, актуван с АОС №31759/02.02.2001г.
от имот - публична общинска собственост,
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, за поставяне на преместваем обект - павиал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле- лион с площ 10,00кв.м. с размери 4,00/2,50 м.,
ние и местната администрация, чл.35, ал.1 и находящ се в УПИ І, кв.54 по плана на с. Бучл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве- ковлък, община Плевен (северна част на граност и чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 динката на центъра на с. Буковлък), скица
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, №922/09.07.2018 г., съгласно схема за разполагане от Главен архитект на Община ПлеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
вен, на основание чл.56 от ЗУТ
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
1. Допълва Годишна програма за управление ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправлеи разпореждане с имоти - общинска собстве- ние и местната администрация, чл.14, ал.7 от
ност в Община Плевен през 2018 година, в Закона за общинската собственост, чл.56 от
Раздел Б. „Имоти, които Община Плевен има Закона за устройство на територията, чл.15,
намерение да продаде”, със следния имот: ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет Поземлен имот - УПИ І-321, кв.50, с площ Плевен, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2
1185 кв.м., отреден за малкоетажно жилищно от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
строителство по плана на с. Мечка.
2. Да се продаде недвижим имот - частна
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
общинска собственост, находящ се в с. МечР Е Ш И:
ка, представляващ поземлен имот УПИ І-321, 1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет)
кв.50, с площ 1 185 кв.м., отреден за малкое- години, част от имот - публична общинска
тажно жилищно строителство, актуван с АОС собственост, за поставяне на преместваем
№31759/02.02.2001 г., чрез публичен търг с обект - павилион с площ 10,00 кв.м., разметайно наддаване с предварително предста- ри 4,00/2,50 м., находящ се в УПИ І, кв.54 по
вяне на предложенията от участниците в ад- плана на с. Буковлък, Община Плевен (северминистрацията на Община Плевен при пър- ната част на градинката на центъра на с. Бувоначална цена 3 000 (три хиляди) лева без ковлък), скица №922/09.07.2018 г., съгласно

схема за разполагане от Главния архитект на
Община Плевен, на основание чл.56 от ЗУТ.
2. Приема начална тръжна месечна цена за
отдаване под наем на частта от имота по т.1 в
размер на 16,00 лв./месец без ДДС.
3. Приема депозит за участие в размер на
5 на сто от началната месечна наемна цена с
вкл. ДДС по т.2 за отдаване под наем на част
от имот - публична общинска собственост, за
поставяне на преместваем обект, изчислена за
целия период на договора.
4. Отдаването под наем на частта от имота
по т.1 да се извърши по реда на Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, чрез публичен
търг с тайно наддаване чрез предварително
представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, начална тръжна месечна наемна цена, съгласно
т.2 и депозит за участие, съгласно т.3.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да
назначи комисия, която да организира и проведе търга.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,
ал.7 от Закона за общинската собственост,
чл.56 от Закона за устройство на територията, чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Общински
съвет - Плевен, 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 Милен Яков ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1435/17.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 18 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

5

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2
от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №792/30.11.2017 г. на
Общински съвет - Плевен относно определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища, както следва:
1. В т.1.1. от Решение №792/30.11.2017 г.
изменя броя на жилищата за настаняване под
наем на граждани с установени жилищни
нужди: било „574 броя”, да стане „569 броя” и
в приложения към точката списък на общинските жилища от фонд „Под наем” да отпаднат следните имоти:
1.1. Общински жилища с АОС №37209, находящи се на адрес пл. „Свобода”№5, ет.3 и
ет.4.
1.2. Общински жилища с АОС №36735, находящи се на адрес ул. „Васил Левски” №168/
ул. „Дойран” №53б.
1.3. Общинско жилище с АОС №37055, находящо се на адрес, ул. „Васил Левски” №148.
2. В т.1.2 от Решение №792/30.11.2017 г. изменя броя на общинските жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински
нужди: било „23 броя”, да стане „28 броя” и
в приложения към точката списък на общинските жилища да се добавят имотите, описани
в т.1.1., т.1.2 и т.1.3. от настоящото решение.
§2. В останалата си част Решение
№792/30.11.2017 г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2
от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-10732/17.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 20 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1108/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Александър
Георгиев Петров от гр. Плевен, ул. „Захари
Зограф” №20 върху недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот - УПИ
VІІІ-582, кв.41 по плана на с. Брестовец, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1,
т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб- Р Е Ш Е Н И Е №1110/26.09.2018 г., гр. Плевен
ственост, чл.60, ал.4, чл.47, ал.4 и ал.5 от На- ОТНОСНО: Учредяване право на пристроредба №7 на Общински съвет - Плевен,
яване за изграждане на тераси към апартаментите в жилищна сграда с адрес град
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Плевен, ул.„Чаталджа”№9, построена върху
Р Е Ш И:
общински недвижим имот
1. Да се прекрати съсобствеността върху не- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
движим имот, находящ се в село Брестовец, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправлеОбщина Плевен, представляващ урегулиран ние и местната администрация, чл.38, ал.2 и
поземлен имот, целият с площ 950 кв.м. - чл.41, ал.2 от Закона за общинската собствеУПИ VІІІ - 582, кв.41, отреден за жилищно ност и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общинстроителство, чрез продажба на общинския ски съвет - Плевен,
дял от имота, представляващ 25 кв.м., за суОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
мата от 425,00 лева без ДДС, на съсобствениР Е Ш И:
ка Александър Георгиев Петров.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен 1. Определя цена за правото на пристроявада сключи договор за прекратяване на съсоб- не на 1 (един) брой тераса с площ 1,08 кв.м. в
ственост, съгласно нормативните изисквания. размер на 110,00 лева без ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието на 2. Да се учреди на собствениците на апартаоснование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, менти в жилищна сграда с административен
т.8 от Закона за местното самоуправление и адрес град Плевен, ул. „Чаталджа” №9, с иденместната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и тификатор 56722.664.115.3, възмездно право
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве- на пристрояване върху общински недвижим
ност, чл.60, ал.4, чл.47, ал.4 и ал.5 от Наредба имот, представляващ поземлен имот с иден№7 на Общински съвет - Плевен, по предло- тификатор 56722.664.115 - УПИ І, кв.262, акжение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Общи- туван с АОС №36863/06.06.2011 г. по одобрен
на Плевен, с вх.№ ОбС-1438/17.09.2018г., на инвестиционен проект, както следва:
заседание на Общински съвет - Плевен, про- 2.1. на Христо Димитров Райнов - собствеведено на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка ник на ап.1 с идентификатор 56722.664.115.3.1
19 от дневния ред, и е подпечатано с офици- и ап.3 с идентификатор 56722.664.115.3 право на пристрояване за 4 броя тераси, всяка с
алния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: площ 1,08 кв.м..
Мартин Митев 2.2. На „НЕКСТКОМ” ЕООД, чрез законния
представител на дружеството Димитър Христов Райнов - собственик на ап.2 с идентификатор 56722.664.115.3.2 право на пристрояваР Е Ш Е Н И Е №1109/26.09.2018 г., гр. Плевен не за 2 броя тераси, всяка с площ 1,08 кв.м.
ОТНОСНО: Изменение на Решение 2.3. На Георги Крумов Гърков - собственик
№792/30.11.2017 г. на Общински съвет - Пле- на ап.4 с идентификатор 56722.664.115.3.4
вен за определяне броят, предназначението право на пристрояване за 2 броя тераси, всяка
и местонахождението на отделните видове с площ 1,08 кв.м.
общински жилища
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да

брой 56
9.10.2018 г.
сключи договор за учредяване възмездно
право на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от
настоящото решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.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 Община Плевен, с вх.№ ОбС1437/17.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 21 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1111/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за „Уличен водопровод за ПИ 56722.651.73 от ОК 319 до ОК 311,
ул.”Метро”, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие „ЛЕБОЗОЛ България”
ООД, гр. Плевен да изгради със собствени
средства „Уличен водопровод от ОК319 до
ОК311, ул.”Метро”, гр. Плевен” с дължина
226 м.
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
оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за общинската
собственост, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1426/12.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 22 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1112/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на газопроводно отклонение до
поземлени имоти с идентификатори 701.40,
701.61, 701.62, 701.64, 701.3010, 701.3011 и
701.2410 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от
Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, чл.18
от Закона за опазване на земеделските земи
и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи,

преминаващи със сервитут през поземлен
имот 701.2386 с начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път
- публична общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок 5 (пет)
години.
4. Одобрява заданието за изработване на
Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1440/17.09.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г., Протокол № 45, 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 №1113/26.09.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване
на проект за Подробен устройствен план План за застрояване за ПИ 56722.701.733 в
местността „Стража” в землището на гр.
Плевен, парцеларни планове на елементите
на техническата инфраструктура за одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
Закона за опазване на земеделските земи, на
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б,
ал.1 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
за ПИ 56722.701.733 в местността „Стража” в
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния
устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на
Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.733 в местността
„Стража” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата
инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.18 от Закона за
опазване на земеделските земи, на основание
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1439/17.09.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 26.09.2018 г., Протокол № 45, точка 24от
дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на газопроводно отклонение до поземлени имоти с идентификатори 701.40, 701.61, 701.62, 701.64, 701.3010,
701.3011 и 701.2410 в местността „Стража” в
землището на гр. Плевен, преминаващи със
сервитут през поземлен имот 701.2386 с начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска
собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на газопроводно отклонение до поземлени имоти
с идентификатори 701.40, 701.61, 701.62,
701.64, 701.3010, 701.3011 и 701.2410 в мест- Р Е Ш Е Н И Е №1114/26.09.2018 г., гр. Плевен
ността „Стража” в землището на град Плевен, ОТНОСНО: Проект за Подробен устрой-

ствен план - Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.26, в
местността „Стража” в землището на гр.
Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от
Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, чл.18
от Закона за опазване на земеделските земи
и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи,
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема: Подробен устройствен план - План
за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 56722.701.2446; 701.356; 701.357;
701.2445; 701.376; 701.377; 701.359; 701.2448;
701.371; 701.2390 ; 701.2449; 701.370; 701.2444;
701.378; 701.2451; 701.367; 701.358; 701.368;
701.2450; 701.381; 701.382; 701.383; 701.340 и
701.308 находящи се в местността “Стража”,
землището на гр. Плевен.
2. Дава съгласие за промяна на характера на
323 кв. м ид.ч. от улици, от публична общинска собственост в частна общинска собственост, по приложена скица-проект за изменение на ПУП-ПЗ по т. 1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
сключи предварителен договор по чл.15, ал.3
и ал.5 от ЗУТ, съгласно представена скица проект за ПУП-ПЗ по т. 1, за:
- замяна на 20 кв. м придаваеми ид.ч. - общинска собственост с 20кв.м отчуждаеми
ид.ч. - собственост на Красимир Георгиев Попов и Валентина Иванова Попова, като никоя
от страните не дължи доплащане на другата
страна
- замяна на 303 кв. м придаваеми ид.ч. от ПИ
56722.701.2390 - общинска собственост с 852
кв. м отчуждаеми ид.ч. - собственост на Красимир Георгиев Попов, Валентина Иванова
Попова, Драгомир Найденов Найденов и Цветозар Иванов Маринов, като придобие разликата в площта на придаваемите и отчуждаеми
ид. ч. в размер на 549 кв. м - безвъзмездно.
4. В случай, че проектът за изменение на
ПУП-ПЗ по т. 1, не бъде одобрен и не влезе в
сила шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова оценка,
въз основа на която се сключва окончателен
договор.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен в
едномесечен срок след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПЗ по т. 1, да
сключи с Красимир Георгиев Попов, Валентина Иванова Попова, Драгомир Найденов
Найденов, Николина Георгиева Христова и
Цветозар Иванов Маринов окончателен договор.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15,
ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устройство
на територията, чл. 19 от Закон за задълженията и договорите, чл.6, чл.8, чл.34, ал.3, и
чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинска собственост, чл.2, ал.2, чл.5, т.2 и чл.50 от Наредба
№ 7, по предложение от Милен Яков - ВРИД
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-08611/17.09.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
Протокол № 45, точка 26 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за
Подробен устройствен план - Парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор
56722.701.26, в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, преминаващ със сервитут през следните поземлени имоти: 701.207,
с начин на трайно ползване - пасище - публична общинска собственост; 701.2388, с начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска
собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на
електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.26, в местността „Стража”, в
землището на гр. Плевен, преминаващи със
сервитут през следните поземлени имоти:
701.207, с начин на трайно ползване - пасище
- публична общинска собственост; 701.2388,
с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична
общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 (пет)
години.
4. Одобрява заданието за изработване на
Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание
чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона
за опазване на земеделските земи, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1445/17.09.2018г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 26.09.2018 г., Протокол № 45,
точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш Е Н И Е №1116/26.09.2018 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен:
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна
Мартин Митев
финансова помощ на Калоян Дончев Маринов
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправлеР Е Ш Е Н И Е №1115/26.09.2018 г., гр. Плевен ние и местната администрация,
ОТНОСНО: Промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на действащия Подробен устройствен план
Р Е Ш И:
- План за застрояване за поземлени имоти с 1. Предоставя еднократна финансова поидентификатори: 56722.701.2446; 701.356; мощ от §§42-14 „Обезщетения и помощи по
701.357; 701.2445; 701.376; 701.377; 701.359; решение на Общински съвет”, дейност 122
701.2448; 701.371; 701.2390; 701.2449; „Общинска администрация” по бюджета на
701.370; 701.2444; 701.378; 701.2451; Община Плевен за 2018 година, в размер на
701.367; 701.358; 701.368; 701.2450; 701.381; 200 (двеста) лева на Бисерка Антонова Мари701.382; 701.383; 701.340 и 701.308, находя- нова за лечението на сина й Калоян Дончев
щи се в местността „Стража” в землище- Маринов.
то на гр. Плевен и сключване на предвари- Мотиви: Настоящото решение е прието на
телен договор, на основание чл.15, ал.3, във основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 т.23 от Закона за местното самоуправление
на Общински съвет - Плевен
и местната администрация, по предложение
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, от Постоянна комисия по „Здравеопазване
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоу- и социална политика”, с вх.№ ОбС-0619правление и местната администрация, чл.15, 2/03.09.2018г., на заседание на Общински
ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устройство съвет - Плевен, проведено на 26.09.2018 г.,
на територията, чл. 19 от Закон за задълже- Протокол № 45, точка 27 от дневния ред, и е
нията и договорите, чл.6, чл.8, чл.34, ал.3, и подпечатано с официалния печат на Общинчл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинска собстве- ски съвет - Плевен.
ност, чл.2, ал.2, чл.5, т.2 и чл.50 от Наредба
Председател на Общински съвет - Плевен:
№7 на Общински съвет - Плевен,
Мартин Митев

ОБЩИНА

брой 56
9.10.2018 г.
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Световният ден на туризма - акцент
за Община Плевен тази година

За първи път тази година Община Плевен и Туристическият
информационен център организираха отбелязването на Международния ден на туризма. И това
беше повод да се обърне внимание на ключовото значение на
туризма и свързаните с него сектори на икономиката в развитието на държавата и конкретно - на
нашия регион.
В инициативата се включиха - „Държавен архив” - Плевен и Професионална гимназия
по туризъм „Алеко Константинов”. Те представиха изложба
на тема “Развитие на туризма
в Плевен - минало, настояще и
бъдеще”, която беше открита
на площад “Възраждане” от заместник-кмета „Младежки дейности, спорт и туризъм” Иван
Кюлджийски. Той приветства
идеята и пожела отбелязването
на Световният ден на туризма
да стане традиция в нашия град,
който вече е асоцииран член на
Дунавски туристически регион.
През целия ден жителите и
гостите на града разглеждаха
таблата с над 30 фотоса, запечатали историята на туристическото движение в Плевен. Организаторите на празника дадоха
възможност туристически фирми да представят своята дейност и да предоставят рекламни

материали за услугите, които
предлагат.
Експерти от Туристическия
информационен център проведоха обучение на учениците от
Професионална гимназия по
туризъм „Алеко Константинов”
как да подреждат информационните щандове, за да бъдат те
привлекателни и максимално
полезни на клиентите. Бъдещите специалисти в туризма с
желание се включиха в промотирането на услугите на туроператорите.
В отбелязването на Международния ден на туризма се
включиха с изпълнения и танцова програма ансамбъл „Нашенчета” към Центъра за работа с
деца в Плевен.
От 1980 г. Световната туристическа организация към ООН
отбелязва Международния ден
на туризма на 27 септември. От
същата година Световната организация по туризъм отбелязва
този ден с цел да се насърчава
усещането на международната
общественост за значимостта на
туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения
живот.
Туристическото движение в
България, като част от световното такова, се появява в края
на XIX-и век. За родоначалник
се счита големият български
писател Алеко Константинов Щастливеца. У него за пръв път
кристализира идеята за създаване на туристическо дружество.
Тя се оформя окончателно когато през юли 1889 г. той предприема излет из Витоша. Още
същата година се основава дружество “Урвич клуб” по името
на средновековната българска
крепост в близост до София по
пътя за Самоков. Шест години
след основаването на “Урвич
клуб” на 27 август 1895 г. Алеко

Константинов организира първият масов излет у нас, който е
до Черни връх. На състоялото
се тогава на върха събрание за
председател на дружеството е
избран патриарха на българската литература Иван Вазов.
Развитието на туризма в
световен и национален мащаб
не подминава и “сърцето на
Мизия” - Плевен. Тук по инициатива на инж. Димитър Вълчанов през 1901 г. е основано
туристическо дружество. То е
трето поред в България след

дружествата в София и Пловдив. През 1948 г. с постановление на Министерски съвет е
създадено Държавно стопанско
предприятие “Балкантурист” София, с клон в Плевен. Близо
десетилетие по-късно (1957 г.)
е основан Окръжния съвет на
Българския туристически съюз
в Плевен. През 1987 г. в нашия
град е създаден и Общински съвет на Българския туристически
съюз. Той обединява и координира дейността на дружествата
на територията на тогавашния

Плевенски окръг.
Освен туристическите организации, изградени в Плевенския регион, дълбока диря в
развитието на туризма оставят и
отделни личности като Асен Лещов, Атанас Изгоренков и Иван
Ташев Иванчев.
Като пазител на документалното богатство на Плевенски
регион “Държавен архив” - Плевен съхранява в своите фондове
редица документи, представящи
развитието на туристическото
движение в региона.

ТД „Кайлъшка долина” разкри фонд за набиране
на средства за ремонт на Хижа „Плевен”
В Световния ден на туризма доц. д-р Венци
Росманов - председател на Управителния съвет
на Туристическо дружество „Кайлъшка долина”
отчита добри резултати, постигнати през годините от десетте клуба, развиващи дейност в дружеството. Те са сред водещите в страната. Спечелили
са много престижни награди от републикански и
международни първенства по ориентиране, скално катерене, пещерно дело, водни и ски спортове,
пешеходен туризъм. През последната година беше

Издава ОП ”Общински медиен център”
Директор: Надежда Иванова
Гл. редактор: Иван Кръстев
Екип: ОП “Общински медиен център”
Редакционен тел. 064/800-402, 064/800-290
Реклама: 087 99 11 303
Адрес на редакцията: Плевен 5800, ул.”Васил Левски” 144
radio.pleven.bg, e-mail: radio_pleven2014@abv.bg

основан Обществен фонд „Хижа Плевен” - неправителствена организация, която ще работи за
реконструкцията и модернизирането на хижата,
за подобряване на подстъпите към нея, за изграждането на пътнически лифт. Една от емблемите на
плевенското Туристическо дружество е хор „Кайлъшко ехо”, който също е спечелил много награди
от прегледи на певческото творчество и е неизменен участник във всички тържества, посветени на
годишнини от туристическото движение.
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„Плевен отново е сцена, Плевен отново е музика!”
Каза на откриването на XXXI-вия
Международен музикален фестивал
„Лауреатски дни „Катя Попова”
кметът Георг Спартански
Общо 15 лауреати от различни конкурси у нас и в чужбина
взеха участие в 31-ото издание
на „Лауреатски дни „Катя Попова”. По традиция концертите започнаха с изпълнение на опера.
Този път това беше „Бохеми” на
Пучини.
В шестдневната програма се
включиха млади изпълнители
от Словения, Франция, Турция,
Италия, Германия, Португалия
и България. Обликът на лауреатските дни запази високото си
професионално ниво.
„Плевен отново е сцена, Плевен отново е музика. Градът на
Катя Попова, на Гена Димитрова, на незабравимия Емил Димитров, Асен Селимски, на Христо

ментална школа. По регламент
участниците не могат да бъдат
по-възрастни от 33 години за инструменталисти и 35 - за певци.
„Те трябва да са лауреати и носители на награди от престижни
международни и национални
музикални конкурси в областта
на класическата музика, предхождащи 3 години поредното
издание на фестивала. В програмата могат да се представят
по право музиканти и певци от
Плевен, независимо от възрастта
и времето, когато са били лауреати на международен конкурс,
участвали в предишни издания
на фестивала, но не в две поредни издания”, обясни правилата
Стефка Григорова, началник от-

Ансамбъл „Акцент” е емблематичен за Плевен и за Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков”. Под ръководството
на Симеон и Августина Серафимови концертира активно у нас и в
чужбина. Носител на множество награди. През 2011 г. издава самостоятелен албум.

Бръмбаров, за 31-и път е музикална столица на България. За
мен е чест да обявя това издание
на Международния музикален
фестивал „Лауреатски дни „Катя
Попова” за открито”, каза на
церемонията по откриването на
феста кметът Георг Спартански.
От 2 до 7 октомври в нашия
град бяха представени постиженията на новата генерация в европейското и световно изпълнителско майсторство, успехите на
българската певческа и инстру-

дел „Култура” в Община Плевен
и съпредседател на Организационния комитет на фестивала.
„Тъй като събитието е на името
на оперна прима - Катя Попова, е редно във всяко издание да
има поне по един оперен спектакъл”, допълни Любомир Дяковски, другият съпредседател на
Организационния комитет. Той
уточни, че след дългогодишна
пауза в програмата ще се включи Софийската филхармония.
Музикологът Августина Сера-

фимова, също от организаторите
на проявата, обяви, че много от
лауреатите за първи път ще посетят България, а голяма част от
произведенията ще бъдат изпълнени първо у нас.
Стартът на Лауреатски дни
„Катя Попова” беше даден от
Плевенска филхармония, хор
„Гена Димитрова” и децата от
Вокална група „Арлекино“ при
читалище „Съгласие”, които
участваха в изпълнението на
операта „Бохеми”. Солисти бяха
певци от България, Румъния и
Косово - Михаил Михайлов,
Оана Андра и Беса Лугичи.
Талантливият млад флейтист
от Турция Денисджан Ерен е
лауреат само на Първи награди
от пет конкурса в периода 20152018 година. Той беше солист в
концерта със Софийски солисти.
В последната вечер на сцената
имахме възможност да видим
сопраното Вера Гиргинова, която е била финалист в първото
издание на конкурса за млади
оперни изпълнители на името на
Гена Димитрова.
Две от вечерите бяха посветени на камерната музика. Меломаните имаха възможност да
чуят изпълнения на словенското
перкусионното дуо „Дендрокопос” и на Перкусионен ансамбъл „Акцент”, а 4 октомври
беше посветен на плевенските
лауреати. В едноименната зала

в града ни концерт под акомпанимента на Мария-Елена Средева изнесе цигуларката Зорница
Иларионова и Ивайло Дешков,
който работи в Дания и специално за музикалното събитие води
в Плевен ансамбъл „Одеон”.
От първото издание на Лауреатските дни през 1966 г. до юбилейното 30-то издание преди две
години на плевенска сцена са се
изявили 554 лауреати на престижни конкурси от 41 държави.
Изнесени са 122 симфонични
концерта, 24 оперни спектакли,
4 хорови концерта и един балетен. До 1980 г. Лауреатски дни
„Катя Попова” се провеждат
ежегодно, а след това започват
да се организират на две години.
Председател на първия организационен комитет е бил Никола
Макавеев, а членове - Лили Атанасова, проф. Веселин Стоянов,
проф. Емил Камиларов, Христо
Бръмбаров, Асен Селимски.
Невъзможно е да се изброят
имената на изпълнителите, гостували на концертния подиум в
Плевен, но сред тях са Асен Се-

лимски (баритон), Любомир Бодуров (тенор), Стойка Миланова
(цигулка), Гена Димитрова (сопран), Минчо Минчев (цигулка), Ася Златкова (пиано), Стефка Евстатиева (сопран), Мария
Венциславова (сопран), Мария
Биешу (сопран), Магдалена Кожена (сопран), Юлия Краско
(цигулка), Флорин Йонеску Галати (цигулка), Стефан Попов
(виолончело), Димитър Иванов
(контрабас), Пламена Мангова
(пиано), Албена Данаилова (цигулка), Яна Дешкова (цигулка) и
много други.
И тази година Международният музикален фестивал имаше и съпътстваща програма. От
2 до 7 октомври във фоайето
на зала „Катя Попова” можеше
да се види изложба с фотоси от
последните издания на Лауреатските дни, а на 6 октомври в
Регионален исторически музей
се проведе концерт-матине на
лауреати от различни конкурси
от Националното училище по
изкуствата „Панайот Пипков” Плевен.

С операта „Бохеми” на Джакомо Пучини беше открито 31-ото издание на Международния музикален фестивал „Лауреатски дни „Катя Попова”.

Две от вечерите бяха посветени на камерната музика. В първата концерт изнесе словенското дуо „Дендрокопос”. Ян Сибей и Лука
Полянек създават дуета си през 2017 г. под ръководството на проф.
Симон Клавжар. През 2018 г. стават лауреати на Първа награда
и Специална награда на публиката от Международния конкурс за
ударни инструменти в Люксембург. Печелят и златно отличие в
категория „Камерна група” в Международния музикален конкурс Свирел 2018.

