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Започна строителството на водопроводна и
канализационна мрежа в плевенското кметство Ясен
С официална церемония на 02 ноември 2018 г. беше поставено начало на строителството на обекта „Изграждане на канализационна и
съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”
в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”. Домакини на събитието бяха Георг Спартански - кмет на
Община Плевен, Цецо Андрейски - заместник-кмет на Община Долна
Митрополия, кметът на с. Ясен Йото Добрев. Присъстваха заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов, ръководителят
на проекта инж. Петър Петров и екипът експерти от двете общини,
представители на институции, на фирмата изпълнител „Запрянови 03”
- Асеновград, много жители на селото.
Поздрав отправиха деца от фолклорния състав при читалище „Просвета” с изпълнение на народни танци, по традиция беше отслужен и
тържествен водосвет. Днес започва реализацията на един важен обект
от приоритетния за страната ни проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, каза в приветствието си кметът на Община
Плевен Георг Спартански. Пожелавам на фирмата изпълнител, на целия екип да следват своите отговорности, за да можем след завършването да си стиснем ръцете за една наистина добре свършена работа.
Влагаме европейски средства и не можем да си позволим да не постигнем нужното качество, категоричен беше той.
В рамките на обекта ще бъдат изпълнени рехабилитация на главни
водопроводни клонове с дължина 2786 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и рехабилитация на
второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, включително
и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м
и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура
към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м
от КПС - Ясен до съществуващ колектор (с. Опанец) от гр.Плевен към
ПСОВ - с. Божурица.

Плевенчани се преклониха пред
делото на народните будители
С

тържествена церемония пред паметника на Иван Вазов стотици плевенчани отдадоха почит към народните ни будители. Венци и цветя на признателност към делото на учители,
писатели, дейци на изкуството и културата бяха поднесени от различни училища, институции и граждани. Слово по повод 1 ноември произнесе кметът на Община Плевен Георг Спартански.
В него той припомни делото на будителите във вековете на робство. И подчерта, че българският
народ има два уникални празника - единият е 24 май, когато отбелязваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, а вторият - 1 ноември, Денят на народните будители.
„Днес е ден, в който трябва да кажем високо и силно „благодаря” на нашите учители, на нашите
просветители, на всички хора на духа в миналото, сега и в бъдеще, които правят така, че да го има
българския род, да я има българската държава”, акцентира кметът Георг Спартански.

В резултат на извършените дейности ще се повиши надеждността
на водоизточниците и услугата за доставяне на води; ще се увеличи
броят на домакинствата, свързани към централизирано снабдяване с
питейна вода; ще се подобри качеството на доставяната питейна вода
в съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕО; ще се увеличи броят на агломерациите в съответствие с Директива 91/271/ЕИО за
пречистването на градските отпадъчни води; ще се подобри качеството на повърхностните водни тела в региона; опазването на екосистемите и биоразнообразието; ще се намалят водозагубите и ще се повиши ефективността на производството и разпределение на водата; ще
се намали рискът от замърсяване на подземни води; ще се подобри
екологичното състояние на р.Вит, в т.ч. възстановяване на биоразнообразието и ще се осигури непрекъснатост на процеса по изграждане на
ВиК инфраструктурата.
Първият и единствен в страната партньорски проект между две
общини „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”
BG16M1OP002-1.006-0004 се осъществява по АДБФП № Д-345/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по
Кохезионния фонд. Проектът е на стойност 117 150 300, 52 лв., безвъзмездната финансова помощ от които възлиза на 87 911 636, 37 лв.
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран воден цикъл
Плевен - ДолнаМитрополия“, по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Плевен
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.
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Отчетоха предсрочно изпълнение на дейности по проект
„Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”
На 29 октомври 2018 г. се
проведе пресконференция във
връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива
градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP0011.007-0001-C01 от 16.12.2016
г. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г., процедура
BG16RFOP001-1.007
„Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020
Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

Проектът се изпълнява като
част от одобрената инвестиционна програма на Община
Плевен и включва дейности
по инвестиционен приоритет
„Градска среда“. Инвестиционните дейности обхващат рехабилитация и реконструкция за
обновяване на общо 30 обекта,
представляващи: Градска градина и Водна каскада на пл.
„Възраждане”, площад „Стефан
Стамболов“, детски и спортни
площадки, пешеходни мостове
и линейни обекти.
В междинната пресконференция, на която бяха представени
част от реализираните обекти
участваха
заместник-кметът
„Проекти и хуманитарни дейности“ на Община Плевен - Стефан Милев, ръководителят на
проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ Евгени Генов, и Паулина Кирова

- Секретар на Община Плевен.
Присъстваха още членовете на
екипа по изпълнението от Община Плевен, представители на
фирмите изпълнители, журналисти от местни и национални
медии.
Основната тема на пресконференцията беше насочена към
представяне на напредъка по
изпълнение на дейностите по
проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“.
Подчертани бяха резултатите,
постигнати от работата по реновирането на инфраструктурата на седем улици в града.
Сред ремонтираните обекти са
ул. „Цар Симеон“, ул. „Мур“,
ул. „Коста Хаджипакев“, ул.
„Цар Борис III“, Улица № 3, ул.
„Гургулят“, изпълнител на дейностите по които е ДЗЗД „Пътища Груп“. Реновирането на бул.
„Георги Кочев“ е изпълнено от

фирма „Каро Трейдинг“ ООД.
На реконструираните участъци е положена нова асфалтобетонова настилка в два пласта, нова тротоарна настилка,
отводняване и организация на
движението, направени са улични оттоци, поставена е хоризонтална маркировка, вертикална
сигнализация и обновено улично осветление с LED осветителни тела.
Като резултат от изпълнение на предвидените дейности е реализирана основната
цел на проекта: постигане на
устойчива и екологична градска среда с подобрени качества
на живот, нова социална среда
и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано
въздействие и синергичен ефект
върху територията и населението на гр. Плевен. Специфичните
цели, които ще бъдат постиг-

нати, са свързани с развитие на
физическата и жизнена среда в
града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично
качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и
безопасност, подобряване състоянието на общинската пътна
инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и
превенция на пътни инциденти,
постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното
въздействие върху околната среда и климатичните промени.
Продължителността на проекта е 30 месеца и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73
лева, които представляват 100%
безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях
2 076 714,26 лева е националното и 11 768 047,47 лева е европейското съфинансиране.

Дружеството на писателите Кметът засади дърво на
отбеляза 40-годишен юбилей мястото на изкоренен
В навечерието на 1 ноември
- Деня на будителите излезе
Алманах „Мизия” на плевенските писатели. Илюстратор
на книгата е художникът Валери Петров, който е и член
на плевенското дружество.
„Страниците на Алманаха са
250 и в него е включена поезия, проза, литературна критика и публицистика, хумор, сатира и произведения за деца”,
каза председателят на дружеството Христина Комаревска.
И допълва, че литературната
история на плевенския край
започва в средата на XIX век.
Именно тук Софроний Врачански започва писането на своето
„Житие и страдание грешнаго
Софрония”. „А тези 40 години
се навършват от официалното
учредяване на нашата творческа организация. В нея днес
членуват 49 писатели, белетристи и поети. От нашия град
са тръгнали известни писатели и поети. Сред тях са Калин
Донков, Неда Антонова, Георги Стойков, Найден Вълчев,
Георги Константинов, Пелин
Пелинов и други. Идеята на
творческото ни сдружение е да

представяме книгите пред четящата публика. Всеки индивидуално може да прави това, но
когато се събират себеподобни
се обменят идеи. Организираме общи мероприятия и срещи,
сред които е и международната писателска среща”, допълва
Христина Комаревска.
Тържество по повод 40 години от създаването на Дружество на писателите - Плевен се
проведе в ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев”. Част от
честването беше и връчването
на годишните награди на дружеството на името на първия
му председател Александър Муратов. Сред гостите бяха кметът на Община Плевен Георг
Спартански, заместник-кметът
Стефан Милев, началникът на
отдел „Култура” Стефка Григорова, издателят Иван Гранитски,
общински съветници, общественици.
В поздрава си към плевенските творци кметът Спартански им пожела да са здрави,
успешни и все така творчески
личности. Той им благодари за
това, че споделят своите чувства, мисли и вътрешни възпри-

ятия с читателите, зрителите и
слушателите.
Председателят на дружеството Христина Комаревска
представи историческа справка за създаването на организацията и мястото й в културния
живот на Плевен, а автори от
различни поколения четоха
свои творби.
На тържеството бяха присъдени и отличия за книги,
излезли от печат през 2017 г.
За поезия бе отличена книгата
„Реплики” на Ена Цветанова, за
проза: „Вятърът, от който завет
няма” на Цветан Лалов, за литературна критика отличието
грабна Лалка Павлова за книгата „Стефан Стамболов - един
образ две творчески визии”,
за документалистика -Татяна
Любенова за книгата „Книга за
художниците”, за детска литература - Гергина Давидова за
книгата й „Не си отивай, лято”
и за преводна литература - Люлин Цветанов за книгата „Синеокият котарак Кефир”.
Наградата за цялостно творчество тази година бе присъдена на Петко Спасов, който
празнува 90-годишен юбилей.

Общината има готовност да настанява
временно хора без дом през зимата
На 31 октомври влeзe в сила
заповедта на кмета на Община Плевен Георг Спартански за
работа на временния център за
настаняване на хора без дом в
зимни условия. Той разполага с
4 стаи с общо 12 места в хотел
„Сторгозия” и има възможност
за поставяне на допълнителни
легла. На настанените се осигурява и топла храна. Статис-

тиката до момента сочи, че найчесто през най-студения сезон
заети са от едно до три легла
заради отказ на бедстващите да
постъпват там.
Сигнали за лица в бедстващо
положение се подават на единния телефон 112. След това те
се предават на МВР, на Спешна
помощ и на Общинския съвет
по сигурност, уведомява се и

служител на Дирекция „Социално подпомагане”. След установяване на самоличността и
медицински преглед тези, които не са болни, се настаняват
във временния център в хотел
„Сторгозия”. При хората без
роднини или с такива, които не
желаят да се грижат за тях, се
налага да се намеси и Прокуратурата.

от буря кестен

Млада фиданка чинар засади
в центъра на Плевен кметът на
Общината Георг Спартански. Тя
е на мястото на изкоренен кестен по време на стихията на 15
май тази година. Помощ в начинанието оказаха включилите се
в инициативата „Мениджър за
един ден” ученици, които споделиха работния ден с градоначалника. Кметът заплати дръвчето
с лични средства, като призова
и общинските съветници, които
са 41, да сторят същото. Така те

ще дадат добър личен пример,
защото винаги е по-добре човек
веднъж да види с очите си, отколкото 100 пъти да му разкажат,
мотивира се Спартански. Той
припомни и необходимостта да
бъде изготвен план за поетапната подмяна на старите дървета в
централната част на Плевен, повечето от които са на финала на
жизнения си цикъл. Новите дървета ще бъдат от видове, съобразени с особеностите и условията
на градската среда.
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Р Е Ш Е Н И Е №1119/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Даване на съгласие Община
Плевен да кандидатства с проектно предложение „Защитни мероприятия за превенция
при горски пожари в Община Плевен“ по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия
и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и
подобряване жизнеспособността на горите“
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на
селските райони
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОТНОСНО: Ратификация на официален
договор за установяване на партньорски отношения между Община Гандия, Кралство
Испания и Община Плевен, Република България
На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Общински съвет - Плевен дава съгласие
Община Плевен да кандидатства с проект
„Защитни мероприятия за превенция при горски пожари в Община Плевен“ по процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски
пожари, природни бедствия и катастрофични
събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие
на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 - 2020 г.;
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши всички необходими правни и фактически действия, с оглед на качествената, в
пълнота и навременна подготовка на изискуемия пакет с документация за кандидатстване
по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 с
указаното в т.1 проектно предложение.
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-1465/10.10.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
15.10.2018 г., Протокол № 46, 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 №1118/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в
заседание на Общото 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 администрация, 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 Плевен - Георг Леонидов Спартански, да
представлява Община Плевен в заседанието
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
- Плевен, насрочено за 29.10.2018 г. и гласува
по точките от дневния ред, както следва:
1. Приемане на решение за препоръчителния
размер на вноската на Държавата в бюджета
на Асоциацията за 2019 година на основание
чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциациите по водоснабдяване
и канализация - да гласува „ЗА”.
2. Други.
ІІ. Определя като резервен представител на
Община Плевен арх.Невяна Иванчева - Заместник-кмет на Община Плевен, в случай на
невъзможност на основния представител да
присъства на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически
действия в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона
за водите, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1384-1/05.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018
г., Протокол № 47, точка 1 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. Одобрява подписания на 29 септември
2018 г. договор за установяване на партньорски отношения между Община Гандия, Кралство Испания и Община Плевен, Република
България.
2. Текстът на договора по т.1 е неразделна
част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-1429-1/12.10.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1120/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: План за действие на Община
Плевен (2018-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема План за действие на Община Плевен (2018-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани с уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация (2013-2020 г.).
2. Текстът на Плана по т.1 е неразделна част
от настоящото Решение.
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, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1472/15.10.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1121/25.10.2018 г., гр. Плевен
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Р Е Ш Е Н И Е №1122/25.10.2018 г., гр. Плевен лева.”

ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община
Плевен за периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи в
страната на Кмета на Община Плевен, за периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г. в размер на
0 (нула) лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-0321-8/15.10.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1123/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение на Решение
1099/26.09.2018 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 и чл.69 от
Наредба за финансиране на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №1099/26.09.2018 г. на
Общински съвет - Плевен, както следва:
1. В т.1.7. текстът „1 и 2 клас - слята паралелка с 10 ученици, недостиг до минималния
брой - 6 ученици” се заменя със следния текст:
„1 и 2 клас - слята паралелка с 9 ученици, недостиг до минималния брой - 7 ученици”.
2. В т.2.6. сумата в размер на 12 550,20 лв. се
заменя със сума в размер на 14 159,20 лв.
3. В т.3 сумата в размер на 55 992,80 лв. се
заменя със сума в размер на 57 601,80 лв.
4. В т.4 сумата в размер на 55 992,80 лв. се
заменя със сума в размер на 57 601,80 лв.
§2. В останалата част Решение №1099/
26.09.2018 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.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.69 от Наредба
за финансиране на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование, по предложение от Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-14451/16.10.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г.,
Протокол № 47, точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОТНОСНО: Отчитане средствата за
командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода
01.07.2018 г. -30.09.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
Р Е Ш Е Н И Е №1124/25.10.2018 г., гр. Плевен
командировките в страната,
ОТНОСНО: Изменение на Решение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
№1063/30.08.2018 г. на Общински съвет Р Е Ш И:
Плевен
1. Одобрява командировъчните разходи в На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
страната на Председателя на Общински съвет ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоупра- Плевен за периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 вление и местната администрация, във връзка
г. в размер на 0 /нула/ лева.
с чл.72, ал.1 и чл.73, ал.1 и ал.3 от Търговския
Мотиви: Настоящото решение е прието закон, чл.16, чл.24, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №8
на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за на Общински съвет - Плевен, чл.16, т.1 и 2 от
местното самоуправление и местната адми- Устава на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен,
нистрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ложение от Мартин Митев - Председател
Р Е Ш И:
на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС- 1. Изменя Решение №1063/30.08.2018 г. на
0324-8/16.10.2018г., на заседание на Общин- Общински съвет - Плевен, в частта на т.4.1,
ски съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 която придобива следния вид:
г., Протокол № 47, точка 4 от дневния ред, „4.1. В чл.6 от Устава се променя ал.1 и се
и е подпечатано с официалния печат на Об- създава нова ал.3 със следната редакция:
щински съвет - Плевен.
„чл.6(1) Дружественият капитал е с номиПредседател на Общински съвет - Плевен: нална стойност 2 151 037 (два милиона сто
Мартин Митев петдесет и една хиляди и тридесет и седем)

„(3) Капиталът на дружеството се увеличава
от 1 745 900 (един милион седемстотин четиридесет и пет хиляди и деветстотин) лева на
2 151 037 (два милиона сто петдесет и една
хиляди и тридесет и седем) лева. Увеличението е с непарична вноска (апорт) на едноличния
собственик на капитала Община Плевен, в
размер на 405 137 (четиристотин и пет хиляди
сто тридесет и седем) лева, представляваща:
Незастроен поземлен имот, находящ се в гр.
Плевен, с идентификатор 56722.659.555 по
КККР на гр. Плевен, с площ 1 749 кв.м. - урбанизирана територия, урегулиран съгласно
ПУП на гр. Плевен в УПИ VІІІ, кв.119, отреден за обществено обслужване, актуван с АОС
№41316/15.09.2015 г. при граници и съседи
съгласно ПУП - ПР: север-улица, изток - УПИ
ІХ и УПИ ХІ, юг - ул. „Васил Левски”, запад
- улица „Княз Александър І Батенберг”, а съгласно одобрение КККР на гр. Плевен: поземлени имоти с идентификатори 56722.659.557,
56722.659.558, 56722.659.559, 56722.659.568,
56722.659.556, 56722.659.553, 56722.659.551,
на стойност 176 309 (сто седемдесет и шест
хиляди триста и девет) лева,
и
- Незастроен поземлен имот, находящ се в
гр. Плевен, с идентификатор 56722.659.554
по КККР на гр. Плевен, с площ 2 270 кв.м. урбанизирана територия, урегулиран съгласно ПУП на гр. Плевен в кв.119а, отреден за
етажен гараж и трафопост, актуван с АОС
№41317/15.09.2015 г., при граници и съседи
съгласно ПУП - ПР: север - улица „Княз Александър І Батенберг”, юг и запад - второстепенни улици, а съгласно одобрените КККР на гр.
Плевен: поземлени имоти с идентификатори
56722.659.553 и 56722.659.551, на стойност
228 829 (двеста двадесет и осем хиляди осемстотин двадесет и девет) лева.
2. В останалата си част Решение
№1063/30.08.2018 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.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.72, ал.1 и чл.73, ал.1 и ал.3 от Търговския
закон, чл.16, чл.24, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №8
на Общински съвет - Плевен, чл.16, т.1 и 2 от
Устава на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1220-3/12.10.2018г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1125/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Увеличение на капитала на
„Тибор” ЕАД и свързаното с това изменение
на Устава 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 Плевен 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/, изготвена на основание чл.72, ал.2 от
Търговския закон, в размер на 141 600 (сто
четиридесет и една хиляди и шестстотин)
лева за увеличаване капитала на „Тибор“ ЕАД
гр. Плевен.
2. Внася непарична вноска /право на вземане/
в капитала на „Тибор“ ЕАД гр. Плевен в размер на 141 600 (сто четиридесет и една хиляди
и шестстотин) лева, представляваща вземане
на Община Плевен, възникнало от неплатени ежемесечни наеми за периода м.октомври
2012 г. - м. август 2018 г. по Договор за наем
на общински имот от 06.07.2011 г.
3. Увеличава капитала на „Тибор“ ЕАД, ЕИК
114106477, седалище и адрес на управление:
5800 град Плевен, ул. „Княз Александър Батенберг” № 17, от 2 151 037 (два милиона сто
петдесет и една хиляди и тридесет и седем)
лева на 2 292 637 (два милиона двеста девет-
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десет и две хиляди шестстотин тридесет и
седем) лева. Увеличението на капитала е със
сумата 141 600 (сто четиридесет и една хиляди и шестстотин) лева, представляваща непарична вноска /вземане/ - дължими наемни
плащания на „Тибор“ ЕАД към едноличния
собственик на капитала Община Плевен за
периода м. октомври 2012 г. - м. август 2018г.,
съгласно Договор за наем на общински имот
от 06.07.2011г., и се извършва чрез записване
на нови акции. Капиталът на „Тибор“ ЕАД гр.
Плевен е в размер на 2 292 637 (два милиона
двеста деветдесет и две хиляди шестстотин
тридесет и седем) лева и се разпределя в 2 292
637 (два милиона двеста деветдесет и две хиляди шестстотин 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 решение, приема следните изменения в
Устава на „Тибор“ ЕАД:
4.1. В чл. 6 от Устава се променя ал.1 и създава нова ал.4 със следната редакция:
„Чл. 6 /1/ Дружественият капитал е с номинална стойност 2 292 637 (два милиона двеста
деветдесет и две хиляди шестстотин тридесет
и седем) лева.“
„/4/ Капиталът на дружеството се увеличава
от 2 151 037 (два милиона сто петдесет и една
хиляди и тридесет и седем) лева на 2 292 637
(два милиона двеста деветдесет и две хиляди
шестстотин тридесет и седем) лева. Увеличението е с непарична вноска /вземане/ на едноличния собственик на капитала - дължими
наемни плащания на „Тибор“ ЕАД към Община Плевен за периода м. октомври 2012г. - м.
август 2018г. , съгласно Договор за наем на общински имот от 06.07.2011г., в размер на 141
600 (сто четиридесет и една хиляди и шестстотин) лева.
4.2 .Чл. 7 от Устава придобива следната нова
редакция:
„чл.7 Капиталът е разпределен в 2 292 637
(два милиона двеста деветдесет и две хиляди
шестстотин тридесет и седем) броя поименни
налични акции с право на глас с номинална
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 обстоятелства 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 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
Плевен върху общинската 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-1220-2/12.10.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1126/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на четири броя
ателиета, изградени в таванския етаж на
жилищна сграда, находяща се на ул. „Георги
Кочев” №13, вх.А и вх.Б, град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35,
ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона 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 Общински 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 г., в
раздел Б. „Имоти, които Община Плевен има
намерение да продаде”, като включва 4 броя
самостоятелни обекти в сграда с идентификатори, както следва:
1.1. Ателие №1, вх.А, ет.VІІ - 56722.661.9.10.18
със ЗП - 51,81 кв.м., заедно с прилежаща маза
№18 с площ 4,56 кв.м., 0,7006 % ид.ч. от общите помещения и правото на строеж на сгра-

дата, актуван с АОС №38414/05.02.2013 г.
1.2. Ателие №2, вх.А, ет.VІІ - 56722.661.9.10.19
със ЗП - 67,66 кв.м., заедно с прилежаща маза
№19 с площ 5,93 кв.м., 0,9148 % ид.ч. от общите помещения и правото на строеж на сградата, актуван с АОС №38415/05.02.2013 г.
1.3. Ателие №3, вх.А, ет.VІІ - 56722.661.9.10.20
със ЗП - 80,50 кв.м., заедно с прилежаща маза
№20 с площ 4,08 кв.м., 1,0754 % ид.ч. от общите помещения и правото на строеж на сградата, актуван с АОС №38416/05.02.2013 г.
1.4. Ателие №5, вх.Б, ет.VІІ - 56722.661.9.9.23
със ЗП - 78,30 кв.м., заедно с прилежаща маза
№22 с площ 4,56 кв.м., 1,0486 % ид.ч. от общите помещения и правото на строеж на сградата, актуван с АОС №38412/05.02.2013 г.
2. Да се продадат 4 броя самостоятелни
обекти в сграда, чрез публичен търг с тайно
наддаване, с предварително представяне на
предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, с депозит за участие
в търга в размер на 10 % от първоначалната
цена, както следва:
2.1.
Ателие
№1,
вх.А,
ет.VІІ
56722.661.9.10.18 със ЗП - 51,81 кв.м., заедно с прилежаща маза №18 с площ 4,56 кв.м.,
0,7006 % ид.ч. от общите помещения и правото на строеж на сградата, съгласно АОС
№38414/05.02.2013 г., с първоначална цена в
размер на 31 500 лева без ДДС.
2.2.
Ателие
№2,
вх.А,
ет.VІІ
56722.661.9.10.19 със ЗП - 67,66 кв.м., заедно с прилежаща маза №19 с площ 5,93 кв.м.,
0,9148 % ид.ч. от общите помещения и правото на строеж на сградата, съгласно АОС
№38415/05.02.2013 г., с първоначална цена в
размер на 41 000 лева без ДДС.
2.3. Ателие №3, вх.А, ет.VІІ - 56722.661.9.10.20
със ЗП - 80,50 кв.м., заедно с прилежаща маза
№20 с площ 4,08 кв.м., 1,0754 % ид.ч. от общите помещения и правото на строеж на сградата, съгласно АОС №38416/05.02.2013 г., с
първоначална цена 48 000 лева без ДДС.
2.4. Ателие №5, вх.Б, ет.VІІ - 56722.661.9.9.23
със ЗП - 78,30 кв.м., заедно с прилежаща маза
№22 с площ 4,56 кв.м., 1,0486 % ид.ч. от общите помещения и правото на строеж на сградата, съгласно АОС №38412/05.02.2013 г., с
първоначална цена 47 000 лева без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договори за продажба на имотите
по т.2, съгласно нормативните изисквания, със
спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35,
ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона 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 Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1460/05.10.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.10.2018 г., Протокол № 47, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

чрез публичен търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията от
участниците в администрацията на Община
Плевен, при първоначална цена 32 000 лева
без ДДС и депозит за участие в размер на 10%
от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
назначи комисия, която да организира и проведе търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договор за продажба на имота по
т.1, съгласно нормативните изисквания със
спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1463/10.10.2018г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1128/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Христо Цветанова Цветанов от град Плевен, ул. „Пирин”
№35, върху недвижим имот, представляващ
застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.-660.178 - УПИ ХІ-2664,
кв.366 по плана на град 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 собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху
недвижим имот, находящ се в град Плевен,
ул. „Пирин”№26, представляващ застроен
урегулиран поземлен имот с идентификатор
56722.660.178 - УПИ ХІ-2664, кв.366, целият
с площ 278 кв.м., чрез продажба на общинския дял от имота, представляващ 13 кв.м., за
сумата от 1 365 (хиляда триста шестдесет и
пет) лева без ДДС, на съсобственика Христо
Цветанова Цветанов.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договор за прекратяване на съсобственост, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1471/12.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, точка 11
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Р Е Ш Е Н И Е №1127/25.10.2018 г., гр. Плевен
Мартин Митев
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот- частна общинска собственост УПИ ХVІІ-9028 - за жилищно строителство, Р Е Ш Е Н И Е №1129/25.10.2018 г., гр. Плевен
кв.22, ул. „Стоян Михайловски” №134, гр. ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда
Плевен, актуван с АОС №36741/04.04.2011 г. със застроена площ 78кв.м. и допълнителни
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, постройки, построени в общински недвижим
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле- имот УПИ ХХVІІІ, кв.11 по плана на с. Опанец
ние и местната администрация, чл.35, ал.1 и На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве- ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправленост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 ние и местната администрация, чл.33 от Закоот Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, на за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
От Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Плевен, ул. „Стоян Михайловски” №134, представляващ поземлен имот с идентификатор
56722.661.302 с площ 343 (триста четиридесет
и три) кв.м. урбанизирана територия с начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, а по регулация на гр. Плевен - УПИ
ХVІІ-9028, кв.22, отреден за жилищно строителство, актуван с АОС №36741/04.04.2011 г.,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Ненка Стоянова Димитрова, Георги Петков Петков пълномощник на
Стефка Георгиева Петкова и Дафинка Георгиева Петкова жилищна сграда със застроена
площ 78 кв.м. и допълнителни постройки, попадащи в недвижим имот УПИ ХХVІІІ, кв.11,
по плана на с.Опанец за сумата от 39 000,00
(тридесет и девет хиляди) лева без ДДС.

4

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 Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1464/10.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1130/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост,
представляващ едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 26 кв.м.,
находящ се в гр. Плевен, ул.„П.Р. Славейков”
№12, актуван с АОС №41341/15.10.2015 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от
Закона за общинската собственост, чл.76, т.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет)
години недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков” №12, представляващ
едноетажна сграда, метална конструкция със
застроена площ 26,00 кв.м., актуван с АОС
№41341/15.10.2015 г.
2. Отдаване под наем на имота по т.1 да стане
при първоначална цена в размер на 65,00 лв./
месец без ДДС, изчислена съгласно Наредба
№17 на Общински съвет - Плевен.
3. Отдаването под наем на част от имот - публична общинска собственост, да се извърши
чрез публичен търг с тайно наддаване чрез
предварително представяне на предложенията
от участниците в администрацията на Община Плевен.
4. Определя депозит в размер на 700 (седемстотин) лева без ДДС.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да
назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг за отдаване под наем за
срок от 5 (пет) години на недвижим имот находящ се в град Плевен, ул. „П.Р.Славейков”
№12, представляващ едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 26,00
кв.м., актуван с АОС №41341/15.10.2015 г.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия участник, съгласно протокола от тръжната комисия.
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.76, т.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1458/03.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1131/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части
от имоти - публична общинска собственост,
в детски градини и 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:

брой 57
8.11.2018 г.
1.1. Методичен кабинет в ДГ „Чучулига”
- Плевен с площ 12 кв.м., за провеждане на
занимания по английски език, при първоначална наемна цена на час в размер на 2,40 лв.
Депозит за участие в размер на 60,00 лв.
1.2. Физкултурен салон в ДГ „Щастливо
детство” - Плевен, филиал „Приказен свят”, с
площ 40,00 кв.м. за провеждане на занимания
по народни танци, при първоначална наемна
цена на час в размер на 9,20 лв. Депозит за
участие в размер на 60,00 лв.
1.3. Физкултурен салон в ДГ „Надежда” Плевен с площ 30,00 кв.м., за провеждане на
занимания по народни танци, при първоначална наемна цена на час в размер на 6,90 лв..
Депозит за участие в размер на 60,00 лв.
1.4. 2 (два) броя класни стаи в СУ „П. К. Яворов” - Плевен с площ, всяка от по 13,50 кв.м.,
за провеждане на занимания по математика,
при първоначална наемна цена на час в размер на 2,70 лв. Депозит за участие в размер
на 60,00 лв.
2. Ползването на имотите по т.1, от спечелилия съответната процедура наемател, не може
да пречи или ограничава учебните дейности в
детското и учебното заведение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да организира и проведе процедурите по провеждане на
търга.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурите по т.1 от настоящото Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите
участници, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона
за общинската собственост, чл.14, чл.79, чл.98
и чл.103 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1475/16.10.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г.,
Протокол № 47, точка 15 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1132/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение
на действащия Подробен устройствен план
- План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ПИ 10172, попадащ в УПИ
І, кв.26 по плана на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15,
ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство
на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 от
Закона за общинската собственост и чл.50 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Подробен устройствен план - План
за регулация и застрояване за ПИ 10172, попадащ в УПИ І, кв.26 по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
сключи предварителен договор по чл.15, ал.3
и ал.5 от Закона за устройство на територията,
съгласно приет ПУП-ПРЗ по т.1, за продажба
на 55,22 кв.м. идеални части - общинска собственост на Росен Чавдаров Кичуков, на стойност 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева
без ДДС.
3. В случай, че изменението на приетият в
т.8 с протокол №13 от 27.03.2018 г. на ЕСУТ
при Община Плевен проект за изменение на
ПУП - ПРЗ по т.1, не бъде одобрено и не влезе
в сила шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова оценка,
въз основа на, която се сключва окончателен
договор.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен в
едномесечен срок след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1, да
сключи окончателен договор с Росен Чавдаров Кичуков.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3,
във връзка с ал.5 от Закона за устройство на

територията, чл.19 от Закон за задълженията и
договорите, чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост и чл.50 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1468/12.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1133/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имот по
Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване за урегулиран поземлен имот
ІІІ-216, кв.17 по плана на с. Тодорово, Община
Плевен и част от тротоарното пространство на улица, определена от ок9 към ок10,
със сключване на предварителен договор, на
основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ
и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15,
ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство
на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 от
Закона за общинската собственост и чл.50 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Подробен устройствен план - План
за регулация и застрояване за поземлен имот
ІІІ-216, кв.17 по плана на с. Тодорово, община
Плевен и част от тротоарното пространство на
улица, определена от ок9 към ок10.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
сключи предварителен договор по чл.15, ал.3
и ал.5 от Закона за устройство на територията,
съгласно приет ПУП-ПРЗ по т.1, за продажба
на 271 кв.м. идеални части - общинска собственост на Цветомира Красимирова Кръстева, на стойност 1 200 (хиляда и двеста) лева
без ДДС.
3. В случай, че изменението на приетият в
т.14 с протокол №39 от 27.09.2018 г. на ЕСУТ
при Община Плевен проект за изменение на
ПУП - ПРЗ по т.1, не бъде одобрено и не влезе
в сила шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова оценка,
въз основа на, която се сключва окончателен
договор.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен в
едномесечен срок след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1, да
сключи окончателен договор с Цветомира
Красимирова Кръстева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3,
във връзка с ал.5 от Закона за устройство на
територията, чл.19 от Закон за задълженията и
договорите, чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост и чл.50 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1469/12.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, точка 18
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1134/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопроводно отклонение
и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.181.7, в местността „Чаира” 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, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията, чл.18
от Закона за опазване на земеделските земи и
чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на За-

кона за опазване на земеделските земи,
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 трасета на водопроводно отклонение и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.181.7, в
местността „Чаира”, в землището на град Плевен, преминаващ със сервитут през следните
поземлени имоти:
1.1. водопроводно отклонение - 181.7, с начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска
собственост.
1.2. електропровод - 181.1, с начин на трайно
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост;
180.16, с начин на трайно ползване - за транспорт (път ІІ-35) - публична държавна собственост по КК на землището, а съгласно Решение
№236/13.04.2007 г. - За утвърждаване списък
на общинските пътища, на Министерски съвет
- публична общинска собственост; 369.182,
с начин на трайно ползване - за транспорт
(път ІІ-35) - публична държавна собственост
по КК на землището, а съгласно Решение
№236/13.04.2007 г. - За утвърждаване списък
на общинските пътища, на Министерски съвет - публична общинска собственост; 369.3, с
начин на трайно ползване - пасище - публична
общинска собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасета на
водопроводно отклонение и електропровод до
поземлен имот с идентификатор 56722.181.7,
в местността „Чаира” в землището на гр. Плевен, преминаващи със сервитут през следните
поземлени имоти:
2.1. водопроводно отклонение - 181.7, с начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска
собственост.
2.2. електропровод - 181.1, с начин на трайно
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост;
180.16, с начин на трайно ползване - за транспорт (път ІІ-35) - публична държавна собственост по КК на землището, а съгласно Решение
№236/13.04.2007 г. - За утвърждаване списък
на общинските пътища, на Министерски съвет
- публична общинска собственост; 369.182,
с начин на трайно ползване - за транспорт
(път ІІ-35) - публична държавна собственост
по КК на землището, а съгласно Решение
№236/13.04.2007 г. - За утвърждаване списък
на общинските пътища, на Министерски съвет - публична общинска собственост; 369.3, с
начин на трайно ползване - пасище - 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, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1463/10.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, точка 19
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1135/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопроводно отклонение и електропровод до поземлен имот с
идентификатор 56722.252.759 (стар 252.38),
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в местността „Къшински дол” 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, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията, чл.18
от Закона за опазване на земеделските земи и
чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,
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 трасета на водопроводно отклонение и електропровод до поземлен имот с
идентификатор 56722.252.759 (стар 252.38), в
местността „Къшински дол”, в землището на
гр. Плевен, преминаващи със сервитут през
следните поземлени имоти:
1.1. водопроводно отклонение - 252.734, с начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска собственост; 734.164, с начин на трайно
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост;
734.476 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост; 734.823 с начин
на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост; 734.1176 с начин на трайно ползване
- за селскостопански, горски, ведомствен път
- публична общинска собственост; 734.1378
с начин на трайно ползване - друг вид нива,
собственост на Владимир Илиев; 734.1380 с
начин на трайно ползване - овощна градина,
собственост на Ивелин Йорданов; 734.1414 с
начин на трайно ползване - овощна градина,
собственост на Георги Ангелов и Димитър
Ангелов; 734.1416 с начин на трайно ползване - друг вид нива, собственост на Красимир
Иванов; 734.1524 с начин на трайно ползване
- за селскостопански, горски, ведомствен път публична общинска собственост.
1.2. електропровод - 252.734 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски,
ведомствен път - публична общинска собственост; 252.749 с начин на трайно ползване
- за селскостопански, горски, ведомствен път
- публична общинска собственост; 734.1568 с
начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасета на
водопроводно отклонение и електропровод до
поземлен имот с идентификатор 56722.252.759
(стар 252.38), в местността „Къшински дол”
в землището на гр. Плевен, преминаващ със
сервитут през следните поземлени имоти:
2.1. водопроводно отклонение - 252.734, с начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път - публична общинска собственост; 734.164, с начин на трайно
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост;
734.476 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост; 734.823 с начин
на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост; 734.1176 с начин на трайно ползване
- за селскостопански, горски, ведомствен път
- публична общинска собственост; 734.1524 с
начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.
2.2. електропровод - 252.734 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски,
ведомствен път - публична общинска собственост; 252.749 с начин на трайно ползване
- за селскостопански, горски, ведомствен път
- публична общинска собственост; 734.1568 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.

брой 57
8.11.2018 г.
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, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1486/16.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1136/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Подробен Устройствен План
- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на оптичен кабел за изграждане на
оптична кабелна линия до ПИ 56722.706.238
в местността „Чаира” 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, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията, чл.18
от Закона за опазване на земеделските земи и
чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,
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 оптичен кабел за
изграждане на оптична кабелна линия до ПИ
56722.706.238 в местността „Чаира” в землището на град Плевен, преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: 383.129 с
начин на трайно ползване - За селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска собственост; 24.26 с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен
път, публична общинска собственост.
2. Да предварително съгласие за прокарване на трасе на оптичен кабел за изграждане
на оптична кабелна линия до ПИ 706.238 в
местността „Чаира” в землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през следните
поземлени имоти: 383.129 с начин на трайно
ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост;
24.26 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, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1485/16.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, 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 №1137/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план - план

за застрояване за ПИ 56722.732.62 в местността „Мъртва долина” в землището на гр.
Плевен, парцеларни планове на елементите
на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен
устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията,

не, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.18 от Закона за
опазване на земеделските земи, на основание
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1484/16.10.2018г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 25.10.2018 г., Протокол № 47,
точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
официалния печат на Общински съвет - ПлеР Е Ш И:
вен.
1. Разрешава изработване на проект за ПодПредседател на Общински съвет - Плевен:
робен устройствен план - План за застрояване
Мартин Митев
за ПИ 56722.732.62 в местността „Мъртва долина” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата ин- Р Е Ш Е Н И Е №1139/25.10.2018 г., гр. Плевен
фраструктура. При изработване на Подробния
устройствен план да се спазват разпоредбите ОТНОСНО: Разрешение за изработвана чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нор- не на проект за подробен устройствен план
мативи за устройство на отделните видове те- - план за застрояване за ПИ 56722.701.503 в
местността „Стража” в землището на гр.
ритории и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Плевен, парцеларни планове на елементите
Подробен устройствен план - План за за- на техническата инфраструктура и одобрястрояване за ПИ 56722.732.62 в местността ване на Задание за изработване на подробен
„Мъртва долина” в землището на гр. Плевен и устройствен план
парцеларни планове на елементите на техни- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправлеческата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или ние и местната администрация, чл.18 от Закооправомощено лице да извърши необходими- на за опазване на земеделските земи, на осноте правни и фактически действия, съгласно вание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1
разпоредбите на Закона за устройство на те- от Закона за устройство на територията,
риторията, свързани с изпълнение на настоОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ящото Решение.
Р Е Ш И:
Решенията по чл.124а от Закона за устрой1. Разрешава изработване на проект за Подство на територията не подлежат на оспорваробен устройствен план - План за застрояване
не, съгласно чл.124б, ал.4.
за ПИ 56722.701.503 в местността „Стража”
Мотиви: Настоящото решение е прието на
в землището на гр. Плевен и парцеларни плаоснование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
нове на елементите на техническата инфрат.11 от Закона за местното самоуправление и
структура. При изработване на Подробния
местната администрация, чл.18 от Закона за
устройствен план да се спазват разпоредбиопазване на земеделските земи, на основание
те на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Занормативи за устройство на отделните видове
кона за устройство на територията, по предлотеритории и устройствени зони.
жение от Георг Спартански - Кмет на Община
2. Одобрява заданието за изработване на
Плевен, с вх.№ ОбС-1483/16.10.2018г., на заПодробен устройствен план - План за заседание на Общински съвет - Плевен, провестрояване за ПИ 56722.701.503 в местността
дено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, точка 22
„Стража” в землището на гр. Плевен и парцеот дневния ред, и е подпечатано с официалния
ларни планове на елементите на техническата
печат на Общински съвет - Плевен.
инфраструктура.
Председател на Общински съвет - Плевен:
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или
Мартин Митев
оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на теР Е Ш Е Н И Е №1138/25.10.2018 г., гр. Плевен риторията, свързани с изпълнение на настоОТНОСНО: Разрешение за изработване на ящото Решение.
проект за подробен устройствен план - план Решенията по чл.124а от Закона за устройза застрояване за ПИ 56722.732.425 в мест- ство на територията не подлежат на оспорваността „Мъртва долина” в землището на гр. не, съгласно чл.124б, ал.4.
Плевен, парцеларни планове на елементите Мотиви: Настоящото решение е прието на
на техническата инфраструктура и одобря- основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ване на Задание за изработване на подробен т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.18 от Закона за
устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, опазване на земеделските земи, на основание
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправле- чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Зание и местната администрация, чл.18 от Зако- кона за устройство на територията, по предлона за опазване на земеделските земи, на осно- жение от Георг Спартански - Кмет на Община
вание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 Плевен, с вх.№ ОбС-1482/16.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, провеот Закона за устройство на територията,
дено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, точка 24
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
от дневния ред, и е подпечатано с официалР Е Ш И:
ния печат на Общински съвет - Плевен.
1. Разрешава изработване на проект за ПодПредседател на Общински съвет - Плевен:
робен устройствен план - План за застрояване
Мартин Митев
за ПИ 56722.732.425 в местността „Мъртва
долина” в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата
инфраструктура. При изработване на Подроб- Р Е Ш Е Н И Е №1140/25.10.2018 г., гр. Плевен
ния устройствен план да се спазват разпоред- ОТНОСНО: Изменение на Решение
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила №018/21.12.2015 г. на Общински съвет - Плеи нормативи за устройство на отделните видо- вен
ве територии и устройствени зони.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във
2. Одобрява заданието за изработване на връзка с чл.8, ал.2, от Закона за уреждане праПодробен устройствен план - План за за- вата на граждани с многогодишни жилищнострояване за ПИ 56722.732.425 в местността спестовни влогове и чл.16 от Правилника за
„Мъртва долина” в землището на гр. Плевен и прилагането му,
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или
Р Е Ш И:
оправомощено лице да извърши необходими- §1. Изменя Решение №018/21.12.2015 г. на
те правни и фактически действия, съгласно Общински съвет - Плевен, както следва:
разпоредбите на Закона за устройство на те- 1. Т.2 от Решение №018/21.12.2015 г. на Обриторията, свързани с изпълнение на насто- щински съвет - Плевен придобива следната
ящото Решение.
редакция:
Решенията по чл.124а от Закона за устрой- „Определя 7 членен състав на Местната коство на територията не подлежат на оспорва- мисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане пра-
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вата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, както следва:
Председател: Владислав Димитров Монов общински съветник;
Секретар: Драгомир Стойчев Стойчев - гл.
юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно
обслужване”;
Членове:
2.1. Йордан Грижов - Общински съветник;
2.2. Христофор Петков Дочев - общински съветник;
2.3. Емил Илиев Маринов - Началник отдел
„Управление и разпореждане с общинска собственост” в Община Плевен;
2.4. Първолета Василева Илиева - гл. експерт
в отдел „ФСО” в Община Плевен;
2.5. Иван Григоров Иванов - представител на
вложителите - граждани, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове.
§2. В останалата част Решение 018/21.12.2015
г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във
връзка с чл.8, ал.2, от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и чл.16 от Правилника за
прилагането му, по предложение от Мартин
Митев - Председател на Общински съвет Плевен, с вх.№ ОбС-0001-5/24.10.2018г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.10.2018 г., Протокол № 47, точка
25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1141/25.10.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирани 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 „Основен ремонт на кръстовище ул. „Самуил” и ул. „Хаджи Димитър””,
финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било
92 000 лева, става 0 лева.
2. Създава обект „Основен ремонт на ул.
„Полтава””, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 26 080 лева, става 46 000 лева.
3. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Полтава””, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 19 020
лева, става 0 лева.
4. Изменя обект „ПУП кв.215А, УПИ І”, финансиран със собствени бюджетни средства,
както следва: било 15 000 лева, става 0 лева.
5. Изменя обект „Подпорна стена на ул.
„Княз Борис І” №№30 и 32”, финансиран със
собствени бюджетни средства, както следва:
било 130 000 лева, става 57 920 лева.
6. Създава обект „Подпорна стена на ул.
„Княз Борис І” №№30 и 32”, финансиран със
средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, става
72 080 лева.
7. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”, в частта „Местни дейности” по Бюджета на Община Плевен с 92 000
лева.
8. 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 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1151-10/23.10.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 25.10.2018 г., Протокол № 47, точка 26 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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Баскетболната легенда Илия Мирков
получи национално признание

Легендата на плевенския
баскетбол Илия Мирков стана
на 70 години. Това беше поводът в плевенската зала „Балканстрой” да пристигне лично
президентът на Българската
федерация по баскетбол Георги
Глушков, за да връчи на юбиляра благодарствен плакет. На
него беше написано „с признателност за приноса към развитието и успехите на българския
баскетбол”.
Илия Мирков, или както
всички го наричат по приятелски „Бай Илия”, е роден на 18
септември 1948 г. в Плевен.
Шеговито казва, че трябва да
си смени личната карта, защото
непрекъснато му сменят датата на раждане. Последния път
са обявили, че е роден на 22
октомври - денят, в който е събрал 60 близки, приятели и съотборници, с които е играл през
годините, на 70-годишнината си
в плевенски ресторант. Израст-

нал е в махалата до Медицинския университет и е самоук в
баскетбола. Не е имал треньор,
бил е малък и не са го допускали в баскетболното игрище, а за
да се добере до баскетболната
игра е носил топка. След като е
завършил гимназия в Плевен и
са го приели в тогавашния Висш
институт по физическа кулутура
в София, с него започва работа
Васил Пелтеков. Трупал е опит
като е наблюдаван от Иван Чолаков. На много неща се е учил
сам, наблюдавал е как играят
другите, обмислял е всичко и
след това е тренирал много. Тренировките му са били двуразови
и както казва след всяка, която
продължава по час и половина,
олеква минимум с два килограма. След като завършва ВИФ,
се връща в Плевен и се жени за
бургазлийка. Бащината му къща
е тясна за всички, затова получава ведомствено жилище в жк
„Сторгозия”, но след като се

сменя директорът на предприятието, което му е дало апартамент, се оказва, че остава без
дом. Тогава идва предложението
от „Черноморец” /Бургас/ и четиричленното семейство заминава
за морския град. Още с пристигането се сработва с бургаските
баскетболисти и през 1975 година те стават носители на Купата на България. На снимката, за
спомен от събитието, сред играчите е и Илия Мирков, който е
с костюм, тъй като картотеката
му не е била финализирана и не
са го допуснали да участва във
втората финална среща. Играе
три години в Бургас и решава
да се върне в родния Плевен,
тъй като отборът на „Спартак”
е бил в „Б” група и е имал голямото желание да помогне за
влизането му сред елитните тимове. Така се озовава отново в
родния си град. Тогава в „Спартак” играят само двама мъже, а
останалите са ученици в спортното училище. Въпреки неопитността и младостта на отбора,
плевенчани успяват да влязат в
елита и в една от сензационните
тогава статии на в. „Работническо дело” се появява заглавието: „Спартак”/Плевен/ оглавява
борбата във финалната четворка
на републиканското първенство
по баскетбол”, спомня си Илия
Мирков. Идва победа срещу
ЦСКА, за малко не побеждават
и „Левски”, защото няколко минути преди края на мача в плевенската зала „Спартак” спира
тока, а след възстановяването
на електрозахранването, гостите успяват да се съвземат и печелят мача.
Най-голяма е радостта през
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1987 г., когато „Спартак” завършва на трето място и печели
бронзовите медали.
Най-голямото изпитание идва, докато се състезава за „Черноморец” /Бургас/. В една от
срещите стъпва на криво и върху
него пада 130-килограмов баскетболист. Чува някакво пукане
и на десния му крак, в областта
на глезена, се появява голям хематом. Това се случва в петък.
Лекарят на отбора го убеждава,
че не е сериозно, но до понеделник десният му крак посинява
до коляното. Отива в болницата
и тамошният специалист недоумява как може да стои с този
сериозен проблем от петък до
понеделник. Започват ежедневни масажи и на осмия ден специалистът му казва: „Прескочи
трапа!” А след това му обяснява, че ако не се е възстановил,
са щели да му ампутират крака
до коляното. И сега Илия Мирков има проблеми с десния крак.
На 38 години спира да играе по
здравословни причини.
На въпроса какво е спечелил
през годините от баскетбола, той
отговаря, че е започнал в началото с два лева в джоба и накрая
пак е имал два лева. А другото,
което му е донесъл спортът, е
травмата на десния крак. През
годините не му е оставало време
за семейството и с благодарност
говори за съпругата си, която е
успяла да отгледа двамата му
сина и да ги изучи. „Не знам кои
са класните им ръководители,
не знам и какви оценки са получавали, но за момчетата в залата
знаех всичко”, споделя бай Илия
и добавя, че на сватбата на един
от неговите възпитаници, младоженецът се обръща към него с
думите: „Тренер, ти ме направи
човек!”
Четири випуска минават през
треньорската му практика. Бил е
на поста „старши треньор” на

мъжкия отбор. Най-даровитото
му поколение, с което се е занимавал като треньор, е през годините 1978 - 1979 г. От 15 юноши
са излъчени четирима национали - Пламен Павлов, Красимир
Димитров, Юлиян Радионов и
Николай Грозданов. Владимир
Томов тъкмо влиза в националния отбор и се контузва.
След пенсионирането си
Илия Мирков се отдава на
страстта си - да рисува и да
прави маски от дърво. Дървото
просто говори под длетото му и
сега на стената в хола на жилището му гледат като живи баща
и син, симбиоза между мъж и
жена, извънземното, присмехулникът с голям нос. Албумът с
портрети, сътворени с различни
техники, се съхранява грижливо. Не желае да показва всичко
нарисувано и изработено в изложба, но посетителите в дома
му биха се зарадвали на творбите и биха оценили по достойнство таланта му. Единственото,
за което съжалява в момента, е
слабото представяне на центровете в любимия му „Спартак”.
Те вече не са онези състезатели,
които правят играта и я определят в решителните моменти като
успешна.
В интервю за радио „Плевен” Георги Глушков сподели,
че Илия Мирков е бил много
труден за опазване противник. А
бай Илия добавя, че за да се пребориш с такива гиганти в баскетбола като Георги Христов,
Голомеев, Глушков, Амиорков
е трябвало да бъдеш много техничен, да сменяш бързо посоката на движение и да използваш
главата си. Така му е дошла идеята да стреля към коша с „полукука” - прийом, който е видял от
един американски баскетболист
и после е усъвършенствал в
борбата с много по-високите от
него противници.
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Наградиха призьорите в деветото
Биенале на малките форми
На тържествена церемония в
ХГ „Илия Бешков” бяха отличени
победителите в деветото Международното биенале на малките
форми. Организатори на престижното събитие са Община Плевен, Министерство на културата и
Международна фондация “Св.св.
Кирил и Методий“.
Общо 234 творци от страната
и чужбина тази година участваха
със свои творби в културната проява. По регламент авторите могат
да се представят с по две творби в
разделите „Живопис“, „Графика“
и „Скулптура“. В надпреварата се
включиха голяма част от плевенските художници.
„Приветствам всички Вас
с деветото издание на Международното биенале на малките
форми „Плевен 2018”! За мен
е чест да бъда патрон на това
изключително културно събитие, превърнало се в престижна
традиция, прекрачвайки границите не само на региона, а и на
страната. Заслужено можем да
се поздравим, че 234 автори от
различни страни ще ни направят
съпричастни към своя талант с
представените близо 400 творби

живопис, графика, скулптура и
колаж. За да ни разкрият един
изящен свят, в който и най-финият щрих носи съкровено послание... Всяко докосване до този
свят ни дава силата, вярата и

оптимизма да продължим напред!”, написа в посланието си
кметът на Община Плевен Георг Спартански в луксозния каталог, събрал творбите на участниците.

След прецизна селекция седемчленното жури с председател Кирил Матеев - СБХ, скулптор и членове Ралица Игнатова
- СБХ, живопис, Васил Колев
- СБХ, графика, Валентин Асе-

нов - СБХ - Плевен, Мирослав
Минчев - графика, Директор на
ХГ „Илия Бешков“, Иван Велчев - живопис, СБХ - Плевен и
Надя Василева - гл. специалист
- отдел „Култура“ на Община
Плевен, номинира и определи
имената на победителите.
Голямата награда на Община Плевен спечели скулпторката
Моника Найденова. Отличието на
Съюза на българските художници
получи живописецът Момчил Георгиев, а призът на Международната фондация „Св. св. Кирил и
Методий“ беше присъден на Николай Караджов - живопис.
Журито отличи художничката - Стилияна Узунова, представила две живописни платна
- „Да бъде синьо” и „Чакам те”.
Наградата за живопис грабна
Ангел Васев, за графика - Николина Джановска, за скулптура
- Красимир Митов. Награда за
„Млад автор“ беше за на скулпторката Михаела Каменова,
представила се с две произведения от патиниран гипс, а призът
за „Чужд автор“ се присъди на
графичката Вероника Сиупка от
Полша.

Все повече участници даряват
свои творби на ХГ „Илия Бешков”

Директорът на ХГ „Илия
Бешков“ Мирослав Минчев изрази удовлетворение от големия
брой участници, отзовали се на
поканата да участват в деветото Биенале на малките форми.
„Отново успяхме да направим
един демократичен и много
широк форум, който представя
не само съвременно българско
изкуство, но вече изкуство и на
европейски държави. По този
начин Плевен се превърна в
един от основните центрове на
изкуство в страната“, обяснява
Минчев. Деветото издание се

отличава от предишните именно
с това, че се увеличава международното участие. Тази година
се включиха художници от Румъния, Латвия, Белгия, Полша,
Украйна и Сърбия, които представят техни творби в областите живопис, графика и скулптура. Селекционно жури разгледа
произведенията и определи наградите, след което беше направен и издаден каталог с творбите, организаторите и отличените
автори. По традиция каталогът
се представи на откриването
на биеналето. Той се издава с
подкрепата на Министерството на културата. Това е една от
най-големите културни изяви и
се провежда под патронажа на
кмета на Община Плевен Георг
Спартански.
„Преди години художниците се стремяха да представят
все по-мащабни творби, за да
бъдат забелязани и по-силно да
въздействат на публиката. Такива творби все по-трудно се
реализират и самите художници
решиха да преминат към по-малък формат. Така, че малкият
формат се наложи от само себе
си, отделно той стои по-уютно и
се намира много по-добре в жилищна среда, в интериори и така
този формат започна да добива
все повече актуално звучене.

За това ние избрахме малките
форми, един специфичен термин в художествените среди,
като творбите са с размер от 30
до 60 см. Идеята за точно такова събитие създадохме преди
18 години, като искахме да бъдем максимално демократични, да няма тема или възрастови ограничения. Да дадем
максимална свобода на авторите да преценят как да изразят
себе си. На всеки две години
се прави това събитие, тръгнало от регионално, превърнало
се в национално и вече има
международен характер“ споделя още Мирослав Минчев.
В началото някои от участниците даряват своя картина, постепенно броят на тези автори
се увеличава, като тази година
47 от тях са изявили желание
за това. С този акт фондът на
плевенската галерия ще се обогати с повече от 75 съвременни
творби.
Идеята на ръководството
на галерията е в следващото
десето юбилейно издание да
бъде представена колекция с
дарените произведения на изкуството, изложбата да бъде
успоредна с голямата експозиция от участниците в Международното биенале на малките
форми.

Б
„

лагодарна съм за това признание, защото то идва от
колеги, които оценяват труда ми. Щастлива съм, че се
разширява схващането за скулптурата, като е оценена
творба от стъкло. Творбата при мен е винаги символ на настроението ми. Голямата награда на биеналето също е в резултат от
нещо емоционално и вярвам, че тя е съхранила настроението, което е било по време на нейното създаване. Аз съм експериментатор.
Все още търся неща, които да ме провокират и да ме водят напред
по пътя. Изключителен фен съм на това биенале. Много ми харесва
като формат. Миналата година бях сред номинираните. Много харесвам галерията и съм щастлива, че през 2018-а успях да спечеля.
Занимавам се със стъкло от повече от 12 години. Изпълнявам доста и различни проекти. Завършила съм Художествената академия
с друга специалност. Смятам, че в България има място за младите
творци и имайки възможността да пътуваме, сме наистина съизмерими с европейски и световни автори“, каза носителката на Голямата награда на деветото Биенале на малките форми - „Плевен
2018“ Моника Найденова.

