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Георг Спартански:

Бюджет 2019 - реалистичен
без излишен оптимизъм

„Бюджетът за 2019 година е
напълно реалистичен, стъпил на
базата на местните приходи и без
излишен оптимизъм. Даваме си
сметка, че едва ли ще успеем да
удовлетворим всички претенции
и не можем да отговорим на всички очаквания - както наши, така и
на гражданите”, това каза кметът
на Общината Георг Спартански
при представяне на заложените
в документа приходи и разходи.
Размерът на сборния Бюджет
на Община Плевен за 2019 год.
е 103 012 525 лв. Конкретните
размери на приходите са съобразени с всички фактори, форми-

ращи собствената приходна база
- данъчните основи, върху които
се определят местните данъци,
с размера на данъчните ставки,
размера на местните такси и цени
на услуги, достигнатата събираемост и възможностите за нейното
подобряване.
Приходите за делегирани от
държавата дейности са в размер на 62 072 898 лв., от които
общата субсидия за делегирани от държавата дейности е
55 735 711 лв., целевата субсидия за капиталови разходи е
15 600 лв., собствените приходи
на звената на делегиран бюджет

Кметът обяви
дарителска
кампания за
Фестивала на
духовите оркестри

ОБЩИНА ПЛЕВЕН С ОТЛИЧИЕ

Тъй като най-ощетен след
приемането на Сборния бюджет на Община Плевен за
2019 г. е Културният календар, кметът Георг Спартански
обяви дарителска акция за набиране на средства за провеждането на Биг бенд феста „От
бай Дико до „Тико, Тико…”,
който ще се проведе през септември. На сесията в края на
януари сумата за организация
на фестивала беше отрязана,
и прехвърлена в резерва. „Биг
бенд фестът е една от най-атрактивните прояви, привличаща най-много публика от различни поколения. Идеята беше
в него да участват състави и от
побратимени градове. Общинският ни духов оркестър е на
много високо професионално
ниво, свидетелство за което е и
присъденото отличие „Златна
лира” от Съюза на музикалните дейци през 2018 г. Така, че
не разбирам защо Общинският съвет трябва да „съсича”
„децата си”, образно казано.
В тази връзка обявявам дарителска кампания за Биг бенд
феста, аз самият ще участвам с
лични средства”, заяви кметът.
Продължава на стр. 2

са 387 414 лв. и т.н.
Приходите за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, са
в размер на 40 939 627 лв. Данъчните приходи са 17 470 000
лв., неданъчните - 21 323 609
лв., трансфери от централния
бюджет за местни дейности 5 036 100 лв. и т. н.
Общият размер на разходите
е 103 012 525 лв., от които за делегирани от държавата дейности
са 62 072 898 лв. Планираните
за местни дейности разходи са
37 267 407 лв., в това число резервът за непредвидени или не-

отложни разходи е 1 462 749 лв.
Дофинансирането на държавни
дейности с местни приходи е
3 672 220 лв. Инвестиционната
програма за 2019 г. е в размер на
8 377 048 лв.
При обсъждането, което продължи 4 часа, настъпиха и няколко промени. В Инвестиционната
програма бяха добавени ремонт
на детската градина в с. Брестовец за 20 000 лв. и проектиране
на подпорна стена на ул. „Вежен”
№ 14 в Плевен за до 10 000 лв. За
нуждите на кметство Буковлък
ще бъдат отпуснати 18 000 лв. /с
ДДС/ за закупуване на челен то-

от Германо-българската
индустриално-търговска камара
Благодарствена грамота от
Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)
получи на официална церемония в София кметът Георг Спартански. Отличието е за Община
Плевен и е за дългогодишното
и ползотворно сътрудничество
с Камарата и успешно реализирани проекти в града и
региона. Традиционно, отличията получават фирми,
допринесли за развитието
на
българо-германските
икономически отношения
през изминалата година.
Категориите са три - „Голямо предприятие“, „Малко и средно предприятие“
и „Социален ангажимент“.
„Признанието е не само
за сегашното ръководство,
а и за предходните, за полаганите от нас целенасочени усилия във времето
в посока добро сътрудничество”, каза кметът Георг Спартански. И уточни,
че решението на немския
концерн „Леони” новият
им завод да е в Плевен, е
станало и със съдействието на Германо-българската
индустриално-търговска

камара. На церемонията в столицата президентът на ГБИТК
Тим Курт е изразил радостта си
от факта, че през изминалата година много нови германски инвеститори са избрали България
за инвестиционна дестинация, а
тези, които вече са в страната, са
постигнали нови успехи.

варач, други 30 000 лв. ще бъдат
вложени в изграждане на втора
подпорна стена на ДГ „Биляна”
в селото. Съветниците гласуваха отпускането на средства за
организиране на празниците на
населените места извън гр. Плевен - за Славяново до 2 000 лв., за
населени места с население над
1 000 души по настоящ адрес до 1 800 лв., за населени места с
население от 500 до 1 000 души
по настоящ адрес - до 1 600 лв., за
населени места с население под
500 души по настоящ адрес -до
1 400 лв.
Продължава на стр. 2
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Мартин Митев, председател на ОбС:

Това е реалният и възможен
бюджет към този момент

„Приетият от Общински съвет - Плевен, сборен бюджет
на Общината за 2019 година е
реалният и възможен бюджет
към момента, защото стъпва
на реални данни, а не на кухи
обещания и обеми.“ Така определи Бюджет 2019 на Община
Плевен председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
Той направи оценка на новия
финансов план на общината на
пресконференция ден след заседанието на местния парламент:
„Номинално Бюджет 2019
на Община Плевен е по-висок
в сравнение с миналогодиш-

ния и възлиза на малко над
103 млн. лв. Конкретни числа
по раздели няма да цитирам,
защото всеки може да се запознае подробно с тях от страницата на Общинския съвет,
където всичко е публикувано.
Като лична оценка мога да
кажа, че това е реалният и възможен бюджет на Общината
към този момент, защото стъпва на реални цифри и прогнози. В последните два мандата
е прекратена порочната практика да залагаме едни кухи
приходи, най-вече от приватизация, с ясното съзнание, че не
можем да ги изпълним. Тези
кухи приходи се залагаха съответно и в разходната част, за
да се удовлетворят прогнозно
всички искания, с които Общината е залята, за ремонти на
улици, осветление и т.н. Така
в началото на всяка финансова година се заявяваше, че при
изпълнение на съответната
приватизационна програма ще
се реализират и ремонти. Това

беше популистки начин за правене на бюджет който, от 7-8
години в Община Плевен не се
прилага.
За тази година от посочените
103 млн.лв., които предвиждаме, близо 60 на сто, което е 61
млн. лв. са за делегираните държавни дейности. Тези средства
са гарантирани. Тук ще подчертая, че досега в годините назад,
държавата винаги е изпълнявала на 100 процента своите
ангажименти към общините и
специално към нашата община.
Останалите близо 40 млн. лв. са
собствените ни приходи, които
също смятам, че ще съумеем да
съберем, защото са разчетени
на база на достигнатите нива на
събираемост на местните приходи през изминалата година.
Не сме си позволявали лукса да
правим това, което коментирах
по-горе. Затова пак казвам - това
е реалният и възможен бюджет
за Плевен. Възможен, защото по
принцип това са възможностите
на българските общини, и тук не

говоря само за Община Плевен.
Традиционно в Бюджет 2019
най-много са средствата за
функция „Образование“ - почти
50 млн. лв. За всички функции
запазваме нивата на финансиране. И друг път съм коментирал, че Общинският съвет като
орган на местно самоуправление на практика може да влияе
само върху една малка част от
този общ бюджет - това са едни
между 7 и 8 на сто, които можем
да насочим нанякъде. Тези средства най-общо казано отиват за
културен календар, дофинансиране на дейности, за спортен
календар, инвестиционна програма. Тази година например са
увеличени финансовите средства за подкрепа на спортните
клубове. Общинският съвет гласува 540 000 лева за група “Физическа култура и спорт”. Миналата година отделените средства
в тази група бяха 500 000 лв.,
добавените още 40 000 лева за
сметка на фонд “Резервен”.
Община Плевен отново ще

подпомага участието на талантливи деца с изявени дарби от
училищата, като предвидените
средства за това са 20 000 лева.
Средствата за културни мероприятия в Културния календар,
след приетите изменения по
време на заседанието, за 2019-та
са общо 292 000 лв. С общински
средства отново ще бъде покрита и стойността на картите за
пътуване на почетните и заслужили граждани на община Плевен по всички тролейбусни линии на „Тролейбусен транспорт”
- Плевен.
С риск да се повторя, ще подчертая, че бюджетът не е свещена крава. Това е динамичен
документ и може да бъде променян в рамките на годината според обстоятелствата.“
Общински съвет - Плевен
прие сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година с
29 гласа „за“, 4 „против“ и 3
„въздържал се“ след 4-часово
обсъждане на заседанието си
на 31 януари.

Бюджет 2019 Приехме изпълним реалистичен без
бюджет, стъпил излишен оптимизъм
на задълбочен
финансов анализ

Пепо Петков, председател на ПК
по „Бюджет и финансова политика“ в ОбС - Плевен:

- Г-н Петков, като председател на комисията по бюджет
и финанси към Общински съвет - Плевен, как оценявате
приетия основен финансов документ за 2019 година?
- Това е един бюджет, който е
стъпил на реални рамки, на финансови анализи в приходната
част, а от там и разходната. Мога
да кажа, че това е един изпълним
бюджет, тъй като приходната му
част е направена много добре, а
това предполага и в разходната
да няма заложени неща, които
ще останат само на хартия. По
време на сесията приехме две
важни решения, които ще повлияят на приходите. Това са
корекциите на данъка на МПС и
наемите на жилищна площ, които ще събира „Жилфонд”. В разходната част постъпиха 17 нови

предложения. Някои от тях бяха
взаимно изключващи се, но при
гласуването бяха изчистени.
- Безспорно исканията са
много повече от средствата,
които са заложени в приходната част на бюджета. Успява ли
той да задоволи най-големите
нужди?
- Винаги съм се водил от максимата: „Обещай само онова,
което можеш да дадеш, а после
дай повече, отколкото си обещал”. Това и казах в резюме по
бюджета на своите колеги - съветници. Обещахме нещо реално, а допълнителните приходи,
които ще дойдат от корекцията
в бюджета, ще ни дадат възможност да дадем повече неща, които са необходими на гражданите
на Плевен.
- Къде виждате слабости на
бюджета?
- Не бих казал, че има слабости. Има някои допълнения
в разходната част, които можеше да бъдат спестени, но така
е решило мнозинството... Но

общо взето сме взели правилни решения, защото изслушахме и кметовете на малките
населени места в общината. Те
представиха своите проблеми и
най-необходимото за решаването им. Хората по селата живеят
по-бедно и имат повече нужди, а кметовете искат за своите
села повече пари, предимно за
ремонти на инфраструктурата.
Проблемът по селата е ниската събираемост на данъците и
препоръките ни към кметовете
и кметските наместници е да
повишат тази събираемост, за да
може и да имат повече искания
за пари за своите селища.

Продължение от стр. 1
На кметство Николаево ще
бъдат преведени 8 000 лв. за
усилване на бюджета им за
осигуряване на охрана на обекти - общинска собственост. По
предложение на Постоянната
комисия по култура беше одобрено финансиране до 5 000 лв.
за провеждане на оперно представление „Кармина Бурана”. За
целта се намалява финансирането на театралния куклен фестивал „Шарено петле” и есенния
джаз фестивал. Други до 5 000
лв. ще получи мото клуб „Огнени сенки” за организиране
на традиционния мото събор в
края на м. август. Да отпаднат
от раздел II на Културния календар за 2019 г. провеждането на
втори международен симпозиум по скулптура за 70 000 лв.
и втория Биг бенд фест „От
бай Дико до „Тико, Тико…”
за 20 000 лв. гласуваха съвет-

ниците. Средствата ще бъдат
прехвърлени във фонд „Резервен” на Община Плевен.
Завишени бяха средствата,
които Общината предоставя
за издаване на смъртен акт и
погребение за починали самотни, бездомни и безпризорни от
250 на 300 лв. За подпомагане
участието на талантливи деца
с изявени дарби от училища на
територията на общината в бюджета са предвидени 20 000 лв.
Съветниците гласуваха и средствата в група „Физическа култура и спорт” да бъдат завишени
от 500 000 лв. на 540 000 лв. за
сметка на фонд „Резервен” на
Общината. За ОФК „Спартак Плевен” финансирането остава
100 000 лв., за ФК „Вихър” гр. Славяново финансирането
от 30 000 лв. става 50 000 лв.,
а за детско-юношеската школа
на БК „Спартак - Плевен” - от
60 000 лв. става 80 000 лв.

Кметът обяви дарителска кампания за Фестивала на...
Продължение от стр. 1
Всеки, който подкрепя събитието, може да предостави средства по дарителската сметка на Община Плевен:
Община Плевен
Българо-американска кредитна банка - Офис Плевен
BIC BGUSBGSF IBAN: BG85BGUS91608404113900
код вид плащане: 44 51 00 - Набиране на парични средства за провеждане на втори Биг
бенд фест „От бай Дико до „Тико, Тико...”

брой 60
11.02.2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е №1189/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1169/29.11.2018
г. на Общински съвет - Плевен относно Годишен план за
ползване на дървесина от територии, собственост на Община Плевен през 2019 година
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 45, ал. 4, т. 1 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в
горите, чл. 7, ал. 4 и чл. 71, ал. 6 от Наредбата за условията

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 11. Ласкар
територии - държавна и общинска собственост, и за полз№ 43147.67.1
ването на дървесина и недървесни горски продукти,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 1169 от 29.11.2018 г. на Общински
съвет - Плевен, в частта на т. 1, като се допълва Годишният план за ползване на дървесина от горски територии,
собственост на Община Плевен, през 2019г., както следва:

ЗА МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ
отдел
подотдел

площ
ха

312 - м

10.3

№ 06999.557.4

309 - е

4.3

№ 06999.138.8

310 - з
309 - г

4.3

299 - с
311 - в

12.0

311 - г

1.4

№ 06999.430.1
№ 06999.138.11
№ 06999.172.5
Общо Буковлък

4.2

6.1

42.6

2. Беглеж
№ 03068.191.113

216 - ф

3.4

№ 03068.191.113

216 - д

9.6

Общо Беглеж

13.0

3. Брестовец
№ 06495.37.22

271 - ф

1.8

№ 06495.135.8

277 - х

1.7

Общо Брестовец

3.5

4. Бохот
№ 05921.50.23

244 - р

8.0

№ 05921.50.16

244 - ш

1.7

Общо Бохот

9.7

5. Бръшляница
№ 06690.10.1

321 - б

3.6

№ 06690.11.3

321 - ж

2.3

№ 06690.13.4

321 - н

1.6

№ 06690.202.11

319 - ж1

1.8

Общо Бръшляница

9.3

6. Върбица
№12752.110.56

313 - г

1.2

№ 12752.110.69

313 - р
313 - о

2.3

314 - р

3.6

№ 12752.98.32
№ 12752.110.44
Общо Върбица

1.5

8.6

7. Горталово
№ 17258.84.6

282 - б1

3.6

№ 17258.16.31

281 - а

0.7

№ 17258.16.38

281 - е

0.4

№ 17258.81.12

283 - д

0.1

№ 17258.81.13

283 - в

0.4

Общо Горталово

5.2

8. Гривица

255 - ж

№ 17854.226.3

№ 17854.226.3

255 - д

Общо Гривица

10.1

4.1
14.2

9. Коиловци
№ 37856.396.1

317 - в1

3.2

№ 37856.141.10

317 - ф1

0.9

№ 37856.396.1

317 - б

4.6

Общо Коиловци

8.7

10. Къртожабене
№ 40974.56.1

272 - щ1

Общо Къртожабене

Общо Ласкар

10.1
10.1

дървесен вид; вид сеч; начин на ползване
дъб, цер- постеп.- котловинна-20%,
местно население - по План - извл.
кдб, цер- постеп.- котловинна-20%
местно население - по План - извл.
цер, кдб- постеп.- котловинна - 25%,
местно население по ГП 2016 г.
цер, кдб- пробирка - 10%,
местно население по ГП 2016 г.
цер, кдб- постеп.- котловинна - 25%, местно население по ГП 2016 г.
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
за местно население
дъб, цер - прореждане - 15%,
местно население по ГП от 2016 г.
бл, цер - постеп.- котловинна - 30%,
местно население по ГП 2016 г.
за местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население - остатък
за местно население
дъб, цер - прореждане - 20%,
местно население по ГП от 2016 г.
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население - остатък

за местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население - остатък
за местно население
цер, кдб- постеп.- котловинна - 20%, местно население по ГП 2016 г.
цер, кдб- постеп.- котловинна - 25%, местно население по ГП 2016 г.
цер, кдб- постеп.- котловинна - 30%, местно население по ГП 2016 г.
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
за местно население

цер, бл - постеп.- котловинна - 20%,
местно население по ГП 2016 г..
дъб, цер - постеп.- котловинна - 30%,
местно население по ГП 2016 г..
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население

за местно население
дъб- постеп.- котловинна - 30%,
местно население по ГП 2016 г.
цер- постеп.- котловинна - 30%,
местно население по ГП 2016 г.
за местно население
цер- постеп.- котловинна - 20%,
местно население по ГП 2016 г.
цер- постеп.- котловинна - 25%,
местно население по ГП 2016 г.
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население - остатък

за местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население - остатък
за местно население

обем ползване

4.9

4.9

12. Мечка
№ 47963.127.12

323 - е

3.3

№ 47963.127.18

323 - г

8.4

Общо Мечка

землище,
№ на имот
1. Буковлък
№ 06999.557.3

№ 06999.557.4

278 - н1

11.7

13. Николаево
№ 51620.103.8

234 - я

2.4

182/330 пл./пр. куб.м

№ 51620.114.1

221 - ш1

1.7

48/87 пл./пр. куб.м

№ 51620.114.1

221 - щ1

1.6

105/191 пл./пр. куб.м

№ 51620.101.12

221 - п

1.2

50/91 пл./пр. куб.м
400/727 пл./пр. куб.м
368/669 пл./пр. куб.м
73/133 пл./пр. куб.м
дъб 785/1427 м3
ак. 441/802 м3
Вс.: 1226/2229 м3

Общо Николаево

6.9

14. Пелишат
№ 55765.140.960

247 - ф

3.60

№ 55765.140.960

247 - у

6.70

№ 55765.80.101

246 - г

0,95

Общо Пелишат
55/100 пл./пр. куб.м
449/816 пл./пр. куб.м
дъб 504/916 м3
Вс.: 504/916 м3

50/91 пл./пр. куб.м

11.25

16. За Ралево от землището на Беглеж

175/318 пл./пр. куб.м

120/218 пл./пр. куб.м
100/182 пл./пр. куб.м
80/145 пл./пр. куб.м
87/158 пл./пр. куб.м
ак. 387 /703 м3
Вс.: 387/703 м3
28/51 пл./пр. куб.м
95/173 пл./пр. куб.м
45/82 пл./пр. куб.м
170/309 пл./пр. куб.м
дъб 168/306 м3
ак. 170/309 м3
Вс.: 338/615 м3
55/100 пл./пр. куб.м
30/55 пл./пр. куб.м
20/36 пл./пр. куб.м
5/9 пл./пр. куб.м
15/27 пл./пр. куб.м
дъб 85/155 м3
ак. 40/72 м3
вс. 125/227 м3
460/836 пл./пр. куб.м
230/418 пл./пр. куб.м
дъб 690/1254 м3
Вс.: 690/1254 м3
55/100 пл./пр. куб.м
20/36 пл./пр. куб.м
110/200 пл./пр. куб.м
дъб 75/136 м3
ак. 110 /200 м3
Вс.: 185/336 м3
370/673 пл./пр. куб.м
ак. 370/673 м3
Вс.: 370/673 м3

акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
за местно население
дъб- постеп.- котловинна - 30%,
местно население по ГП 2016 г.
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население

за местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население, остатък
за местно население

15. За местното население на Община Плевен от землището на Плевен
№ 56722.539.1
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
269 - п
20.0
землище Плевен
местно население
№ 56722.474.13акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
14,141-142,152- 303 - д1
3.9
местно население
153,161
(част)
землище Плевен
Общо от землище Плевен
23.9 за местно население

160/291 пл./пр. куб.м
ак. 210/382 м3
Вс.: 210/382 м3

121/220 пл./пр. куб.м
дъб 175/318 м3
ак. 121/220 м3
Вс.: 296/538 м3

акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
за местно население

№ 03068.191.148

215 - я

10.4

№ 03068.191.148

215 - з1

0.5

№ 03068.127.15
215 - ю
Общо за Ралево
от землище Беглеж

0.6
11.5

17. Тодорово
№ 72566.61.10

277 - е

2.8

№ 72566.46.137

277 - ж

0.4

Общо Тодорово

3.2

18. Тученица
№ 73523.145.21

249 - а1

Общо Тученица

7.2
7.2

ВСИЧКО ЗА МЕСТНО
НАСЕЛЕНИЕ

205.5

дъб, цер - пробирка - 10%,
местно население по ГП от 2016 г.
дъб, цер - пробирка - 10%,
местно население по ГП от 2016 г.
дъб- постеп.- котловинна - 30%,
местно население по ГП 2016 г.
за местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
местно население
за местно население
ч.дъб, з.дъб, цер - прореждане - 15%,
местно население по ГП от 2016 г.
за местно население
----------------------------------

3

422/767 пл./пр. куб.м
ак. 422/767 м3
Вс.: 422/767 м3
33/60 пл./пр. куб.м
104/189 пл./пр. куб.м
ак. 137/249 м3
Вс.: 137/249 м3
95/173 пл./пр. куб.м
70/127 пл./пр. куб.м
70/127 пл./пр. куб.м
50/91 пл./пр. куб.м
дъб 95/173 м3
ак. 190/345 м3
Вс.: 285/518 м3
130/236 пл./пр. куб.м
390/709 пл./пр. куб.м
100/182 пл./пр. куб.м
ак. 620/1127 м3
Вс.: 620/1127 м3
1346/2447 пл./пр. куб.м
159/289 пл./пр. куб.м
ак. 1505/2736 м3
Вс.: 1505/2736 м3
155/282 пл./пр. куб.м
5/9 пл./пр. куб.м
25/45 пл./пр. куб.м
дъб 185/336 м3
Вс.: 185/336 м3
240/436 пл./пр. куб.м
35/64 пл./пр. куб.м
ак 275/500 м3
Вс.: 275/500 м3
145/264
пл./пр. куб.м
дъб 145/264 м3
Вс.: 145/264 м33
7 905/14 370 м ,
в т.ч.:
ак. 4 998/9 085 м3
дъб 2 907/5 285 м3

ЗА ПРОДАЖБА
19. Бохот
акация - гола сеч, по ГП от 2016 г., за продажба
17/31 пл./пр. куб.м
акация - гола сеч, по ГП от 2016 г., за продажба 11/20 пл./пр. куб.м
остатък
акация - гола сеч, по ГП от 2016 г., за продажба
70/127 пл./пр. куб.м

№ 05921.105.47

244 - к

0.3

№ 05921.105.81

244 - л

0.1

№ 05921.50.23

244 - у

1.5

№ 06999.14.19

307 - а

0.6

№ 06999.402.3

307 - и1

0.2

№ 06999.402.5

307 - ж1

0.8

№ 06999.402.13

307 - д1

0.3

№ 06999.403.31

307 - ч

0.3

№ 06999.403.31

307 - х

1.4

№ 06999.402.16

307 - б1

0.4

№ 06999.556.29

308 - б

3.5

318 - з

1.0

№ 12752.110.56

314 - т

0.2

№ 12752.110.56

315 - д

3.1

328 - б

1.9

№ 56722.545.1

293 - с1

7.3

№ 56722.84.13

303 - ж2

2.8

акация - гола сеч - 90% /без орех/,
по ГП от 2016 г., за продажба
акация - гола сеч, по ГП от 2016 г., за продажба

№ 56722.83.19

303 - з2

0.6

акация - гола сеч, по ГП от 2016 г., за продажба

20. Буковлък

21. Бръшляница
№ 06690.122.150
22. Върбица

23. Коиловци
№ 37856.43.2
24. Плевен

топола - гола сеч, по ГП от 2016 г.,
за продажба
ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба
ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба
ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба
ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба
ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба
ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба
ч. бор - прореждане - 15%, по ГП от 2016 г., за продажба
топола - гола сеч, по ГП от 2016 г.,
за продажба

50 пл. куб.м
10 пл. куб.м
40 пл. куб.м
15 пл. куб.м
10 пл. куб.м
50 пл. куб.м
20 пл. куб.м
105 пл. куб.м
100 пл. куб.м

акация - гола сеч, по ГП от 2016 г., за продажба 10/18 пл./пр. куб.м
остатък
акация - гола сеч, по ГП от 2016 г., за продажба 150/273 пл./пр. куб.м
остатък
топола - гола сеч, по ГП от 2016 г.,
за продажба

460 пл. куб.м
125/227 пл./пр. куб.м
295/536 пл./пр. куб.м
26/47 пл./пр. куб.м

брой 60
11.02.2019 г.
ГДПС - годишният размер на данъка върху превозните
средства за леки и товарни
№ 67088.189.90
328 - л
0.2
50 пл. куб.м
автомобили с техническа допустима максимална маса не
повече от 3,5т.
26. Тученица
ИмК е имуществен коефициент, който се определя по
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
реда на т.1;
№ 73523.31.35
249 - б
0.6
35/64
пл./пр.
куб.м
местно население
ЕК е екологичен компонент, който се определя по ред на т.2
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
1. Имущественият компонент се определя от стойността
№ 73523.35.38
250 - г
0.1
15/27
пл./пр.
куб.м
местно население
на
данъка в зависимост от мощността на двигателя, кориакация- гола сеч по ГП 2016 г.,
№ 73523.25.10
249 - а
0.2
11/20 пл./пр. куб.м
гирана с коефициент, в зависимост от годината на произместно население, остатък
водство на автомобил, по формулата:
акация- гола сеч по ГП 2016 г.,
№ 73523.112.3
251 - г1
0.6
27/49 пл./пр. куб.м
ИмК = CkwхKгп,
местно население
където
1 702 пл. м3,
Ckw = Разценки съобразно мощността на двигателя:
в т.ч.:
1. до 55кВ включително - 0.50 за 1 kW;
ВСИЧКО ЗА ПРОДАЖБА 28.0 ---------------------------------топ. 660м3
2. над 55кВ до 74 кВ включително - 0.65 за 1 kW;
ч. бор 250м3
3. над 74 кВ до 110 кВ включително - 1.10 за 1 kW;
ак. 792м3
4. над 110 кВ до 150 кВ включително - 1.40 за 1 kW;
8 432 пл. м3,
5. над 150 кВ до 245 кВ включително - 1.75 за 1 kW;
в т.ч.:
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
6. над 245 кВ - 2.25 за 1 kW
ак. 5 790 м3
ЗА 2019 Г.
233,5 ---------------------------------Kгп = Коригиращ коефициент според годината на произдъб 2 907 м3
водство на автомобила
топ. 660 м3
Брой на годините на производство
ч. бор 250 м3
коефициент
включително годината на производство
2. Допълва нова точка 4 със следното съдържание:
следва:
над 20 години
1,1
„т.4. Продажбата на остатъците от дървесина и вършина 1. Приложение №1, т.2 Описание на проекта на конце1
в сечищата, след тяхното освидетелстване, както и добита- сията, подточка „в” - териториален обхват на концесията над 15 до 20 години включително
над 10 до 15 години включително
1,3
та дървесина на временен склад, за която няма заявено же- придобива следната редакция:
лание от кметствата , да се извърши по приетия ценоразпис „в) териториален обхват на концесията
над 5 до 10 години включително
1,5
с Решение на Общински съвет - Плевен № 811/28.12.2017г., Концесията обхваща част от ПАРК-МУЗЕЙ на площ от до 5 години включително
2,3
но в обем не повече от 1000 м3.
13 733 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор
3. Досегашна точка 4 става т. 5.
17854.51.106, целият с площ 296 814 кв.м. - земеделска 2. Коригиращ коефициент според екологичната катего4. В останалата част Решение № 1169 от 29.11.2018 г. на земя в землището на с. Гривица, местността „Нежовец” с рия на автомобила (екологичен коефициент):
Общински съвет - Плевен, остава непроменено.
начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, граекологична категория
коефициент
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. дина. Частта е очертана в приложената схема на обхвата на
без екологична категория,
1.3
21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното само- концесията.”
1.2
управление и местната администрация, чл. 45, ал. 4, т. 1 от 2. Приложение №1, т.2 Описание на проекта на конце- „Евро 1”,
1.1
Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, чл. 7, ал. 4 сията, подточка „г” - обект на концесията, вид и право на „Евро 2”
„Евро 3”
1
и чл. 71, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане собственост, придобива следната редакция:
„Евро 4”
0.9
изпълнението на дейности в горските територии - държав- „г) обект на концесията, вид и право на собственост
на и общинска собственост, и за ползването на дървесина Част от имота, обект на концесията е публична общинска „Евро 5”
0.7
и недървесни горски продукти, по предложение от Милен собственост, съгласно АОС №42647/19.07.2018 г. На осно- „Евро 6” и „EEV”
0.5
Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1517- вание чл.2, ал.1, т.6 от Закона за общинската собственост и
1/11.01.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, Решение №225 от 08.05.1997 г. на Общински съвет - Пле- б) В ал. 2 думите в текста „леки автомобили” се заменят
проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, точка 1 от днев- вен имота е обявен за публична общинска собственост. В „леки и товарни автомобили с техническа максимална маса
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински обхвата на частта от имота, попадат изградени два плувни не повече от 3,5т.”
съвет - Плевен.
басейни с прилежащата към тях инфраструктура и терен в) Досегашният текст на ал. 6 се заменя с текста „ДанъПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев за къмпинг.”
кът за товарен автомобил с технически допустима макси§2. В останалата част Плана за действие на общинските мална маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона е в размер
		
концесии в Община Плевен за периода 2018-2020 г. остава на 20 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост”.
непроменен.
г) Създава се ал. 14 „Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1
Р Е Ш Е Н И Е №1190/31.01.2019 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание няма данни за екологичната категория на моторното преОТНОСНО: Изменение на Решение №299/25.08.2016 г. чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за мествозно средство, се приема, че превозното средство е без
на Общински съвет - Плевен относно промяна на Общин- ното самоуправление и местната администрация, чл.40,
екологична категория”.
ска транспортна схема
ал.3, т.2 от Закона за концесиите, по предложение от Георг 8. Член 45 се изменя по следния начин:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1368а) ал.1 се отменя.
от Закона за местното самоуправление и местната адми- 1/17.01.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
б) ал.2 се заменя с текста „За мотопеди и мотоциклети
нистрация, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните пре- проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, точка 3 от дневс мощност на двигателя до 74 kW включително, и съотвози, чл.8, ал.4, във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба №2 от ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
ветстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транс- съвет - Плевен.
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на
портни схеми и за осъществяване на обществени превози с Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
екологични категории, по-високи от „Евро 4“ - с 60 на сто
автобуси (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011 г.) и чл.19 от Закона
намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък.”
за автомобилните превози и във връзка с чл.16в, ал.1 от Нав) ал. 3 се изменя така „За автобусите, товарните авторедба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждамобили, с технически допустима максимална маса над 3,5
Р
Е
Ш
Е
Н
И
Е
№1192/31.01.2019
г.,
гр.
Плевен
ване на транспортни схеми и за осъществяване на общестт, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели,
вени превози с автобуси (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011 г.),
ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на
съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът
Наредба №20 на Общински съвет - Плевен за определяне
се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
размера на местните данъци на територията на Община
„Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ - с 50 на сто намаление от опР Е Ш И:
Плевен
ределения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.”
§1. Изменя Решение №299/25.08.2016 г. на Об- При спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормаг) ал. 5 се изменя така „Когато в регистъра по чл. 54, ал.
щински съвет- Плевен, /изменено с Решение тивните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно 1 няма данни за екологичната категория на моторното пре№336/29.09.2016 г., Решение №648/27.07.2017 г., процесуалния кодекс, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка
возно средство, се приема, че превозното средство е без
Р882/22.02.2018 г., Р1026/26.07.2018 г. и Р1158/29.11.2018 с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
екологична категория.”
г./, както следва:
местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за
9. Член 47 се изменя така „Данъкът се внася в приход
1. Утвърждава междуселищна автобусна линия Плевен нормативните актове,
на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно
- Буковлък, с маршрутни разписания, неразделна част от
седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 - в
Приложение №1, т.1 на Общинска транспортна схема.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
приход на общината по регистрация на превозното сред2. Утвърждава междуселищна автобусна линия Плевен
Р Е Ш И:
ство.“
- Върбица, с маршрутни разписания, неразделна част от І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наред10. В чл. 56б, ал. 4 и ал. 5се отменят.
Приложение №1, т.10 на Общинска транспортна схема.
ба № 20 на Общински съвет Плевен за определяне размера
11. В Приложение № 2 към чл. 56, т. 21 се заличава.
3. Утвърждава междуселищна автобусна линия Плевен - на местните данъци на територията на Община Плевен, със
ІІ. Наредбата влиза в сила 7 (седем) дни след публикуването
Бохот, с маршрутни разписания, неразделна част от Прило- следното съдържание:
й на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
жение №1, т.12 на Общинска транспортна схема
„§1. В Наредба № 20 на Общински съвет Плевен за опреМотиви: Настоящото решение е прието при спазване из§2. Измененията по §1, да се прилагат съгласно процеду- деляне размера на местните данъци на територията на Обискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове и
ри, одобрени с Решения №№ 1157 и 1158 от 29.11.2018 г. на щина Плевен се правят следните изменения и допълнения:
чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно - процесуалния коОбщински съвет - Плевен
1. В чл. 7,
декс, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
§3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не- а) ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с
23 от Закона за местното самоуправление и местната адмиобходимите правни и фактически действия в изпълнение думите „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти
нистрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните
на настоящото Решение.
в сгради”.
актове, по предложение от Георг Спартански - Кмет на ОбМотиви: Настоящото решение е прието на основание б) създава се ал. 4 „Не се облагат с данък недвижимите
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1543/06.12.2018г., на заседание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест- имоти с данъчна оценка съгласно размерите посочени в чл.
на Общински съвет - Плевен, проведено на 31.01.2019 г.,
ното самоуправление и местната администрация, по пред- 10 от ЗМДТ”
Протокол № 51, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с
ложение от Мартин Митев - Председател на Общински съ- 2. В чл. 9 след думите „вещно право” се добавя „на ползофициалния печат на Общински съвет - Плевен.
вет - Плевен, с вх.№ ОбС-1558/03.01.2019г., на заседание ване”.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
на Общински съвет - Плевен, проведено на 31.01.2019 г., 3. В чл. 10,
Протокол № 51, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с а) ал. 1 се отменя.
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
б) ал. 2 става основен текст и в нея след думите „вещно
Р Е Ш Е Н И Е №1193/31.01.2019 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев право” се добавя „на ползване”.
4. Досегашния текст на чл. 16 се заменя с текста „Редът ОТНОСНО: Отчет за резултатите от управлението
и сроковете за деклариране на недвижимо имущество, на- и разпореждането с общинската собственост за периода
чина на изчисляване на данъчната основа за начисляване 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
Р Е Ш Е Н И Е №1191/31.01.2019 г., гр. Плевен
на данъка, и реда за ползване на данъчни облекчения, са На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ОТНОСНО: Изменение на план за действие на общин- определени в чл. 14 и сл. от ЗМДТ”.
Закона за местното самоуправление и местната админиските концесии в Община Плевен 2018-2021 г., приет с 5. Членове от 17 до 21 се отменят.
страция, чл.66а от Закона за общинската собственост и
Решение №1089/30.08.2018 г. на Общински съвет - Плевен 6. В чл. 37, ал. 2 текста „след подаване на декларация по чл.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси” следващ
Закона за местното самоуправление и местната админи- думите „от получаване на имуществото” се заличава.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
страция, чл.40, ал.3, т.2 от Закона за концесиите,
Р Е Ш И:
7. В чл. 41,
а) ал. 1 се заменя с текста „За леки и товарни автомобили 1. Приема отчета за резултатите от управлението и
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5т. разпореждането с общинската собственост за периода
Р Е Ш И:
годишният данък се състои от два компонента - имущест- 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
§1. Изменя План за действие на общинските концесии в вен и екологичен компонент и се определя по формулата
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
Община Плевен за периода 2018-2020 г., приет с Решение ГДПС = ИмК х ЕК,
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест№1089/30.08.2018 г. на Общински съвет - Плевен, както където:
ното самоуправление и местната администрация, чл.66а от
25. Славяново

топола - гола сеч, по ГП от 2016 г.,
за продажба
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Закона за общинската собственост и чл.4 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-11421/18.01.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1194/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в община
Плевен за 2019 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и
чл.3, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Програма за управление и разпореждане с
имот - общинска собственост в Община Плевен за 2019 г.,
съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото
Решението.
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.8, ал.9
от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1589/18.01.2019г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1195/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на базисна цена на един квадратен метър, жилищна площ за ползване на общинско жилище
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,
чл.4, ал.3 и чл.34 от Наредба №18 на Общински съвет Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение №1121 от 26.06.2014 г. на Общински
съвет - Плевен.
2. Приема базисна наемна цена на един квадратен метър
(кв.м.) жилищна площ за ползване на общинско жилище в
размер на 1.00 лв./кв.м.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1
от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 и чл.34 от
Наредба №18 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1581/14.01.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1196/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Оптимизиране на щата на ОП „Общински
медиен център”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.4 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема обща численост на ОП „Общински медиен
център”
5 /пет/ щатни бройки.
2. Задължава Директора на ОП „Общински медиен център” да извърши всички правни и фактически действия по
извършване на съкращението на персонала съгласно Кодекса на труда и актовете по неговото прилагане.
3. Задължава Директора на ОП „Общински медиен център” да подготви и внесе за приемане изменение на Правилника за организацията и дейността на предприятието в
съответствие с настъпилите промени.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52,
ал.4 от Закона за общинската собственост, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1396-2/18.01.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1197/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Сборния бюджет на Община
Плевен за 2019 година
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2, 3
и 4 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 3 и чл.
4 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 2, 3 и 4 и чл.
15 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета

брой 60
11.02.2019 г.
на Община Плевен и във връзка с разпоредбите на Закона 7.2. Лимит за поемане на нов общински дълг чрез ФЛАГ
за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и /максимален размер/ -15 000 000 лв.
ПМС № 344/2018 год. за изпълнението на държавния бю- 7.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019 год. в размер на 65 557 лв.
джет на Република България за 2019 година,
Приложения № 7;
7.4. Максимален размер на общинския дълг в края на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2019 год. поет чрез ФГРВ в размер на 4 845 000 лв. ПриР Е Ш И:
1.
Приема
сборния
бюджет
на
Общи- ложение № 7А;
на Плевен за 2019 година, както следва: 7.5. Максимален размер на общинския дълг в края на
1.1. По прихода в размер на 103 012 525 лева, Приложения 2019 год. поет чрез ФЛАГ в размер на 4 903 839 лв. Приложение № 7Б;
№ 1 и № 2 в това число:
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в 8. Определя максимален размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година,
размер на 62 072 898 лева, от тях:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дей- съгласно чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси
в размер до 31 000 000 лв.;
ности - 55 735 711 лева;
9. Определя размера на наличните в края на 2019 годи1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи - 15 600
на задължения за разходи, на основание чл.94, ал.3, т.1 от
лева ;
1.1.1.3 Собствени приходи на звената на делегиран бю- Закона за публичните финанси в размер до 4 800 000 лв.;
10. Определя максимален размер на ангажиментите за
джет в размер на 387 414 лева;
1.1.1.4 Финансиране на дефицита - 5 934 173 лева. в т.ч: разходи които могат да бъдат поети през 2019 год., съгласПреходен остатък от 2018 год. в размер на 6 131 825 лева; но чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси в разВременно съхранявани средства и средства на разпорежда- мер до 30 500 000 лв.;
11. Определя размера на наличните към края на 2019 год.
не - /-/ 188 830 лева. и Друго финансиране - /-/ 8 822 лева.
1.1.2 Приходи за местни дейности и държавни дейности, поети ангажименти за разходи, съгласно чл.94, ал.3, т.2 в
дофинансирани с местни приходи в размер на 40 939 627 размер до 14 800 000 лв.;
12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за
лева, в това число:
средства от Европейския съюз. Приложение №10 и поиме1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на - 17 470 000 лева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на - 21 323 609 лева; нен списък на инвестиционните обекти, финансирани със
1.1.2.3. Трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на средства от ЕС. Приложение № 10 А;
13. Определя размера на просрочените задължения от
- 5 036 100 лева в т.ч:
1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на - 3 486 2018 година, които ще бъдат разплатени от бюджета на
300 лeва, от които за зимно поддържане и снегопочистване 2019 година - 367 546 лв. и приема план-график за обслужване на просрочените задължения. Приложение № 14;
на общински пътища - 239 000 лв.;
14. Определя размера на просрочените вземания, които
1.1.2.3.2 Целева субсидия за капиталови разходи за местсе предвижда да бъдат събрани през 2019 година не пони дейности - 1 549 800 лв.,
1.1.2.4. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС - /-/ малко от 110 000 лв.;
15. Определя размера на средствата за културни меро9 466 046 лв. от тях:
1.1.2.4.1.Трансфери между бюджети в размер на - /-/ 530 приятия в Културния календар за 2019 година - 292 000 лв.,
847 лв. в т.ч: за ДКТ “Иван Радоев” - 195 000 лв.; Плевен- съгласно Приложение № 13;
16. Определя средства в група „Физическа култура и
ска филхармония - 265 000 лв. и Съфинансиране по проект
спорт“ през 2019 година в размер на 540 000 лева, в т.ч.
“Красива България” - 70 847 лв.
1.1.2.4.2. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС в за ОФК „Спартак-Плевен” - 100 000 лв; ФК „Вихър”
гр.Славяново - 50 000 лв.. и за ДЮШ БК „Спартак - Пл”
размер на - /-/ 8 935 199 лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и - 80 000 лв.
17. Определя размера на средствата за:
сметки за СЕС - 556 096 лева.;
17.1. Социално-битови разходи в размер на 3% от плано1.1.2.6. Финансиране на дефицита 6 019 868 лева. в т.ч:
1.1.2.6.1 Придобиване на дялове, акции и съучастия - /-/ вите средства за основна работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения;
37 000 лв.;
1.1.2.6.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки в 17.2. Представителни разходи за Председателя на Общинския съвет - не повече от 1 на сто от общия годишен
страната - /-/ 641 281 лв.;
1.1.2.6.3 Получени дългосрочни заеми от други лица в размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска
администрация”;
страната /ФЛАГ и ФГВР/ - 17 327 567 лв.
1.1.2.6.4 Погашения по кратк. заеми от други лица в стра- 17.3. Представителни разходи за Кмета на Община Плевен - не повече от 2 на сто от общия годишен размер на
ната /ФЛАГ/ - /-/ 1 698 418 лв.
1.1.2.6.5 Погашения по дългоср.заеми от др.лица в стра- разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация”;
ната /ФЛАГ/ - /-/ 7 650 320 лв.
1.1.2.6.6 Друго финансиране - /-/ 2 867 250 лв. /Отчисле- 17.4. Представителни разходи за кметове на кметствата
ния към РИОСВ за закриване и изграждане на депа - /-/ и кметски наместници - не повече от 2 на сто от общия
годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Об2 866 000 лв./;
1.1.2.6.7 Преходен остатък от 2018 година - 1 586 570 лв. . щинска администрация” по бюджета на кметството или
1.2. По разходите в размер на 103 012 525 лева, разпре- бюджетната сметка;
делени по функции, групи, дейности и видове разходи, съ- 17.5. За организиране на общински мероприятия и тържества в размер до 130 000 лева в т.ч: Разходи за подготовгласно Приложение № 3;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на ка отбелязването на 55 годишнината от побратимяване на
гр. Плевен с гр. Ростов на Дон;
- 62 072 898 лева;
1.2.2. За местни дейности в размер на 37 267 407 лева, 17.6. Определя доплащане към храната в детска млечна
в т.ч: резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в кухня - 0,50 лв. на 1 храноден.
размер на 1 432 515 лева, от които 514 685 лв. за осигу- 17.7. Определя, считано от 01.01.2019 година следните
ряване устойчивост на изпълнени проекти по оперативни среднодневни хранителни оклади, за храната на децата в
детските ясли, детските градини, обединените детски завепрограми на Европейския съюз;
1.2.3. Дофинансиране на делегираните от държавата дей- дения и ползващите услугите на Домашен социален патроности със средства от собствените приходи и от изравни- наж, както следва:
17.7.1. За детски ясли и ДГ в размер на 2,60 лева.
телна субсидия в размер на 3 672 220 лева.
2. Приема инвестиционната програма за 2019 година /по- 17.7.2. За седмични детски ясли и ДГ в размер на 2,80
именен списък на обектите, видовете разходи и източници- лева.
те на финансиране/ в размер на 8 455 282 лв. Приложение 17.7.3. За едно лице, ползващо услугите на Домашен социален патронаж - 2,70 лева.
№ 4, като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за 17.8. Определя максимални цени за закупуване на работкапиталови разходи за 2019 г., вкл. и за изграждане и ос- но облекло на работниците и служителите по трудови прановен ремонт на общински пътища в размер на 1 565 400 воотношения, финансирани от Бюджета на Община Плевен през 2019 година в размер 250 (Двеста и петдесет) лева.
лева.
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с други 17.8.1 Определя максимални цени за закупуване на представително облекло на педагогическия персонал по трудоместни приходи и преходни остатъци 5 981 646 лева.;
2.3. Приема разпределението на средствата от преходни ви правоотношения, финансирани от Бюджета на Община
остатъци от целеви трансфери за капиталови разходи от Плевен през 2019 година, в размер на 420 /четиристотин и
двадесет/ лева.
предходни години 908 236 лева.;
3. Приема бюджети по отделни разпоредители, както 17.8.2 Определя максимални цени за закупуване на работно облекло на непедагогическия персонал по трудови
следва:
3.1. Собствения бюджет на Община Плевен за 2019 го- правоотношения, финансирани от Бюджета на Община
дина (включително кметствата: Ласкар, Горталово, Кърто- Плевен през 2019 година, в размер на 320 /триста и дважабене, Тученица, Тодорово и Радишево), Общински съвет десет/ лева;
Плевен и второстепенните разпоредители, които не са на 17.9. На пътуващите служители, притежаващи специалделегиран бюджет в размер на 54 964 906, съгласно При- ност и квалификация: лекар, медицинска сестра, счетоводител, специалист по бюджета, финансите, човешките
ложение № 3 А;
3.2. Бюджети на заведенията, прилагащи системите на ресурси и социалните услуги, специалист “ГР и ВО”, служители в културните институти и събирачи на приходи, ако
делегиран бюджет съгласно Приложение №.3 Б
3.3. Бюджети на кметствата със самостоятелен бюджет няма кандидати от населеното място, съгласно длъжностната характеристика се заплащат част от транспортните
съгласно Приложение № 3В;
4. Приема разпределението на преходните остатъци по разходи от местоживеенето до местоработата и обратно,
разпоредители с бюджети съгласно Приложения №8, №8А когато те се намират в различни населени места, както
следва:
, №8Б и №8В;
5. Утвърждава приходите, разходите и числеността на - 90 на сто до гр. Славяново и с. Беглеж;
персонала на общинските предприятия за 2019 година - ОП - 85 на сто за всички останали населени места.
“Жилфонд”, ОП “Център за градска мобилност”, ОП “Ак- 17.10. Упълномощава Кмета на Общината да утвърждава
варел”, ОП “Общински медиен център” и ОП „ Управление поименни списъци на работниците и служителите, които
на общински земи и гори” съгласно Приложение № 9А; 9Б; могат да използват безплатен превоз в рамките на населеното място при изпълнение на служебните си задължения
9В и 9Г и 9 Д;
6. Приема актуализираните бюджетна прогноза и инди- произтичащи от характера на трудовата им дейност.
кативен разчет за средствата от СЕС на, съгласно Прило- 17.11. От Общинския бюджет да се изплащат помощи за
жения № 11,11А;
издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покой7. Определя размери на общински дълг, както следва:
ника, надгробен знак, изкопаване и закопаване на гроб в
7.1. Лимит за поемане на нов общински дълг /максима- размер до 300 (триста) лева. Помощта да се предоставя за
лен размер/ - 0 лв.
починали самотни, без близки и роднини, бездомни, без-

призорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
17.12. Упълномощава Кмета на Община Плевен да извършва разходи до 300 лева за еднократни помощи на нуждаещи се жители от Община Плевен.
17.13. При навършване на 100 (Сто) годишна възраст на
жител да се предоставят 500 (петстотин) лева от общинския бюджет.
17.14. На първото родено дете през 2019 година в Община Плевен, на което поне един от родителите да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Общината да се
предоставят 600 лева от общинския бюджет.
18. Определя второстепенните разпоредители с бюджет,
съгласно Приложение № 12
19. Възлага на Кмета на Общината:
19.1. Да определи конкретните права и задължения на
второстепенните разпоредители с бюджет през 2019 година;
19.2. Да ограничава или да спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
Системата за финансово управление и контрол, до преустановяване на нарушението / чл.130 от Закона за публичните финанси и чл.48, ал.1 от Наредба № 10 за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Плевен/ ;
19.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на
постъпилите средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;
19.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет
и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
19.5. Да публикува Бюджета на Община Плевен на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след
приемането му от Общинския съвет.
19.6. Да представи Бюджета на общината на Сметната
палата и Министерство на финансите в срок до един месец
от приемането му.
19.7. Да представя пред общинския съвет периодично
информация за извършените промени по т. 20.1 и т. 20.2;
20. Оправомощава Кмета на Община Плевен да извършва компенсирани промени / чл.125 от Закона за публични
финанси и чл.42 от Наредба № 10 на Общински съвет-Плевен/:
20.1. В частта на делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност;
20.2. В частта на местните дейности-между утвърдените
разходи в рамките на една дейност или от една дейност в
друга, без да изменя общия размер на разходите;
20.3. Да се разпорежда с бюджетния резерв;
20.4. Да кандидатства за средства по структурни и други
фондове на Европейския съюз, по национални програми
и други източници за реализиране на годишните цели на
Общината за изпълнение на общинския план за развитие.
20.5. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по Общинския бюджет и други
сметки, с които да се финансират плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, както и за текущи разходи през
годината. Средствата да бъдат възстановявани при верифициране на разходите.
21. Да сключи договори с Министерство на културата
за разчетената субсидия по бюджета на общината за ДКТ
„Ив.Радоев“ и „Плевенска филхармония”.;
22. Да се осигурят средства от местните приходи през
2019 год. за:
22.1. Подпомагане дейността на Асоциация “Диабет” в
размер до 4 000 лв.
22.2.Подпомагане дейността и за мероприятия под патронажа на Община Плевен със Съюз на слепите в размер до
3 000 лв.
22.3. Подпомагане дейността и участие в мероприятия на
Клубовете на пенсионера и хората с увреждания на територията на Община Плевен, Съюза на пенсионерите-Плевен
и Ветераните спартакисти в размер до 7 000 лв.
22.4. За подпомагане на дейността и за съвместни мероприятия с Община Плевен на други обществени организации до
25 000 лв., в т.ч. 5000 лв. за подпомагане дейността на Мото
клуб „Огнени сенки”, за провеждане на Мото събор в периода
30.08.2019 г. - 01.09.2019 г. в Парк „Кайлъка”.
22.5. Подпомагане на младежки инициативи и включването им в Календар за младежки дейности на Община Плевен в размер до 10 000 лева.
22.6. За покриване стойността на картите за пътуване
на Почетни и Заслужили граждани на Община Плевен по
всички тролейбусни линии на „Тролейбусен транспорт”
ЕООД - Плевен в размер до 5 000 лв.
22.7. За подпомагане организацията и провеждането на
празниците в населените места в Община Плевен:
- за град Славяново - до 2000 лв.
- за населени места с население над 1000 жители по НА
- до 1 800 лв.
- за населени места с население от 500 до 1000 жители по
НА - до 1 600 лв.
- за населени места с население под 500 жители по НА
- до 1 400 лв.
22.8. За подпомагане участието в състезания на деца
с изявени дарби, съгласно Правилник приет с Решение
№1019/26.07.2018 г. на Общински съвет - Плевен до 20 000 лв.
23. Утвърждава числеността на персонала съгласно Приложения №5 и №6
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал.
5 и чл. 52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 94, ал. 2, 3 и 4 и чл. 39 от
Закона за публичните финанси, чл. 3 и чл. 4 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 2, 3 и 4 и чл. 15 от Наредба № 10
за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
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прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен и
във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г. и ПМС № 344/2018 год.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 година, по предложение от Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1587/16.01.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
31.01.2019г., Протокол № 51, 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 № 1198/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удължаване продължителността на текущото заседание на Общински съвет - Плевен
На основание чл.46, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат
2015-2019 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Удължава продължителността на текущото заседание на
Общинския съвет с два часа.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1199/31.01.2019 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, във връзка с 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 21.02.2019 г., като гласува
по точките от дневния ред, както следва:
1. Разглеждане и приемане на отчета за дейността на
Асоциацията по ВиК - Плевен за календарната 2018 г. - да
гласува „ЗА”
2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на
бюджета на Асоциацията по ВиК - Плевен за календарната
2018 г. - да гласува „ЗА”
3. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК - Плевен
за календарната 2019 г. да гласува „ЗА”
ІІ. Определя като резервен представител на Община
Плевен инж.Иван Маринов - Началник отдел „Строителство и техническа инфраструктура” при 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 основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1591/21.01.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1200/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване
на Народно читалище „Изгрев - 1926”, с. Върбица върху
общински недвижим имот, находящ се в с. Върбица, актуван с АОС №31445/16.06.1999 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, §4 от Преходните и заключителни разпоредби
на Закона за народните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за
общинската собственост, чл.62, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Изгрев 1926” - с. Върбица върху недвижим нежилищен имот, представляващ втори етаж от
масивна двуетажна пристройка с площ 54кв.м., залепена
към североизточната част на административно-търговска
сграда, актуван с АОС №31445/16.06.1999 г.
2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди за срок
от 5 /пет/ години.
3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота по т.1, както и такса смет, са за
сметка на Народно читалище „Изгрев 1926” - с. Върбица.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи
с представляващия Народно читалище „Изгрев 1926” - с.
Върбица, договор за безвъзмездно право на ползване, съгласно действащите разпоредби и условията по предходната точка.
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, §4 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за общинската
собственост, чл.62, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на

брой 60
11.02.2019 г.
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1583/15.01.2019 г., на заседа- - позиция 7 - маса за продажба на детски играчки - 1,00
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 31.01.2019 кв. м. - 25,20лв./кв. м. на месец с ДДС;
г., Протокол № 51, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано - позиция 8 - маса за продажба на детски играчки - 1,00
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
кв. м. - 25,20лв./кв.м. на месец с ДДС;
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев - позиция 9 - площадка за рисуване върху керамични фигури - 4,00 кв. м. -25,20лв./кв.м. на месец с ДДС;;
- позиция 10 - площадка за рисуване върху керамични
фигури - 4,00 кв. м. -25,20лв./кв.м. на месец с ДДС;
Р Е Ш Е Н И Е №1201/31.01.2019 г., гр. Плевен
- позиция 11 - площадка за механични детски монетни атОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване ракции - 6 броя - 30,00 кв.м. 24,00 лв./кв. м. на месец с ДДС
на Народно читалище „Ракитин 1969” - гр. Плевен върху за площ до 10,00 кв. м., а за площта от 11,00 до 30,00кв. м.
недвижим, нежилищен имот - частна общинска собстве- се заплаща такса в размер на 60 % от посочената такса от
ност, находящ се в гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, бл.5, ак- 24,00 лв./кв.м.;
туван с АОС №42112/10.04.2017 г.
3. Отдаването под наем на част от имот - публична обНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от щинска собственост на територията на Централна градска
Закона за местното самоуправление и местната админи- част на град Плевен по т.2 е за срок от 8 /осем/ месеца.
страция, §4 от Преходните и заключителни разпоредби 4. Отдаването под наем имотите по т. 2 да се извърши по
на Закона за народните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за реда на Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, чрез
общинската собственост, чл.62, ал.2 от Наредба №7 на Об- публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително
щински съвет - Плевен,
представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен и начални месечни наемни
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
цени, съгласно т. 3.
Р Е Ш И:
5. Определя депозит в размер на 10% от първоначалната
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на На- наемна цена, изчислена за целия период на договора.
родно читалище „Ракитин - 1969” - гр. Плевен, предста- 6. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комивлявано от Чавдар Луканов, върху общински недвижим сия, която да организира и проведе търга.
нежилищен имот - частна общинска собственост, предста- 7. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощевляващ клуб - самостоятелен обект в сграда с идентифи- но от него лице да сключи договори за наем със спечелилия
катор 56722.565.6.25.23 със застроена площ 61,30 кв.м., участник.
находящ се в сграда №25, разположена в поземлен имот с Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
идентификатор 56722.565.6 - ж.к. „Сторгозия”, бл.№5, ак- чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месттуван с АОС №42112/10.04.2017г.
ното самоуправление и местната администрация, чл.62,
2. Безвъзмездното право на ползване да се бъде за срок ал.9 от Закона за устройство на територията, чл.6 и чл.7,
от 5 /пет/ години.
ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен,
3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслуж- чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собствеване и поддръжка на имота по т.1, както и такса смет, са за ност, чл.76, ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
сметка на Народно читалище „Ракитин - 1969” - гр. Плевен. №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Ге4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСпредставляващия Народно читалище „Ракитин - 1969” - гр. 1582/14.01.2019 г., на заседание на Общински съвет - ПлеПлевен, договор за учредяване безвъзмездно право на ползва- вен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, точка 13
не на имота по т.1, съгласно действащите разпоредби.
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание Общински съвет - Плевен.
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест- Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ното самоуправление и местната администрация, §4 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за общинската
Р Е Ш Е Н И Е №1203/31.01.2019 г., гр. Плевен
собственост, чл.62, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1550/15.01.2019 г., на заседа- общинска собственост - незастроен УПИ ІV с площ 595
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 31.01.2019 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана
г., Протокол № 51, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано на с.Буковлък, чрез публичен търг
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
Р Е Ш Е Н И Е №1202/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот
- публична общинска собственост на територията на
Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласуване
от Главния архитект на 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.62, ал.9 от Закона за устройство на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на Общински
съвет - Плевен, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Плевен или на оправомощено от него лице да проведе търг за отдаване под наем на
части от имоти - публична общинска собственост на територията на Градска градина, УПИ I, кв.381а по плана на гр.
Плевен за разполагане на преместваеми обекти, съгласно
одобрените схеми по т.1, както следва:
- позиция 1 - машина за сладолед - 1,00 кв. м.;
- позиция 2 - машина за пуканки - 1,00 кв. м.;
- позиция 3 - площадка за детски атракциони - батут и
въртележки - 50 кв. м.
- позиция 4 - машина за сладолед - 1,00 кв. м.;
- позиция 5 - машина за пуканки - 1,00 кв. м.;
- позиция 6 - количка за продажба на царевица на пара 1,00 кв. м.;
- позиция 7 - маса за продажба на детски играчки - 1,00
кв. м.;
- позиция 8 - маса за продажба на детски играчки - 1,00
кв. м.;
- позиция 9 - площадка за рисуване върху керамични фигури - 4,00 кв. м.;
- позиция 10 - площадка за рисуване върху керамични
фигури - 4,00 кв. м.;
- позиция 11 - площадка за механични детски монетни
атракции - 6 броя - 30,00кв.м.;
2. Търговете за отдаване под наем на имоти по т.2 да се
извършат при начални наемни цени, определени съгласно
Наредба № 17 на Общински съвет - Плевен, както следва:
- позиция 1 - машина за сладолед - 1,00 кв. м. - 54,00 лв./
кв. м. на месец с ДДС;
- позиция 2 - машина за пуканки - 1,00 кв. м. - 54,00 лв./
кв. м. на месец с ДДС;
- позиция 3 - площадка за детски атракциони - батут и
въртележки - 50,00 кв. м. -24,00 лв./кв. м. на месец с ДДС
за площ до 10,00 кв. м., а за площта от 11,00 до 50,00 кв.
м. се заплаща такса в размер на 60 % от посочената такса
от 24,00 лв./кв.м.
- позиция 4 - машина за сладолед - 1,00 кв. м. - 54,00лв./
кв. м. на месец с ДДС;
- позиция 5 - машина за пуканки - 1,00 кв. м. - 54,00лв./
кв. м. на месец с ДДС;
- позиция 6 - количка за продажба на царевица на пара 1,00 кв. м. - 54,00 лв./кв. м. на месец с ДДС;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се организира и проведе публичен търг чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен за продажба на
незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ ІV с площ
595 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по
плана на с. Буковлък, актуван с АОС №34529/14.04.2006
г., при първоначална цена 5 100 /пет хиляди и сто/ лева
без ДДС и депозит в размер на 10% от първоначалната
цена за имота.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе търг за продажба на
имота.
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,
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1
и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1590/18.01.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1204/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1177/20.12.2018 г.
на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя т. 1 от Решение №1177/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плевен, като придобива следната редакция:
„т.1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се
в с. Опанец, Община Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 53583.201.183,
с площ 523 кв.м. - УПИ ХІІ, кв.17, отреден за жилищно
строителство, актуван с акт за частна общинска собственост №40896/11.02.2015 г., на цена в размер на 6 400 (шест
хиляди и четиристотин) лева без ДДС на Петраки Красимиров Петров - собственик на законно построените върху
него сгради”.
§2. В останалата част Решение №1177/20.12.2018 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 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1549-1/18.01.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1205/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.654.37.1.1,
находящ се в гр. Плевен, ул.„Анастасия Димитрова” №12,
ет.1, ап.1
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да не закупи от Христо Пламенов Христов чрез пълномощника му Валерия Николаева Негинова недвижим
имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.654.37.1.1 - апартамент с площ 86 кв.м., находящ
се в гр. Плевен, ул. „Анастасия Димитрова” №12, ет.1,
ап.1, попадащ в общински недвижим имот с идентификатор 56722.654.37 - УПИ VІІ-92, кв.10 по плана на гр.
Плевен, за сумата от 60 000,00 (шестдесет 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, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1592/22.01.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 51, точка 16 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

6

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.701.3302 в местността Стража в землището на
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за
изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.3302 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 56722.701.3302
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 Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1595/22.01.2019г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1209/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.252.758 в местността „Къшински дол” 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 админиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
страция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
Р Е Ш И:
на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
1. Дава съгласие да се подготви искане до Министер- Закона за устройство на територията,
ството на отбраната за безвъзмездно предоставяне на 16
тона месингови гилзи, които да се използват за изгражОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
дане на паметник на Девета пехотна плевенска дивизия.
Р Е Ш И:
Искането да се подготви в 30 дневен срок от датата на 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройРешението.
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.252.758 в
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да извърши местността „Къшински дол” в землището на гр. Плевен
необходимите правни и фактически действия за изпълне- и парцеларни планове на елементите на техническата инние на решението по т.1.
фраструктура. При изработване на подробния устройствен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест- №7 за правила и нормативи за устройство на отделните виното самоуправление и местната администрация, по пред- дове територии и устройствени зони.
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 2. Одобрява заданието за изработване на Подробен усс вх.№ ОбС-1588/18.01.2019г., на заседание на Общински тройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.252.758
съвет - Плевен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, в местността „Къшински дол” в землището на гр. Плевен
точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе- и парцеларни планове на елементите на техническата инчат на Общински съвет - Плевен.
фраструктура.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство
Р Е Ш Е Н И Е №1207/31.01.2019 г., гр. Плевен
на територията, свързани с изпълнение на настоящото РеОТНОСНО: Предложение за обособяване на втора шение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на теРСПБЗН - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б,
Закона за местното самоуправление и местната админи- ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
страция,
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Закона за опазване на земеделските земи, на основание
Р Е Ш И:
1. Подкрепя намерението на Районна служба „Пожарна чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройбезопасност и защита на населението (РСПБЗН) - Плевен ство на територията, по предложение от Георг Спартански
за обособяване на Втора районна служба в западната част - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1596/22.01.2019г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
на гр. Плевен - Складова база „Стара гара”.
2. Възлага на Кмета на община Плевен да изпрати на- 31.01.2019 г., Протокол № 51, точка 20 от дневния ред, и
стоящото решение, заедно с мотивирано предложение до е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Директора на Районна служба „Пожарна безопасност и за- Плевен.
щита на населението” - Плевен на Областен управител на Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Област Плевен и Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
Р Е Ш Е Н И Е №1210/31.01.2019 г., гр. Плевен
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
ното самоуправление и местната администрация, по предподробен устройствен план - план за застрояване за положение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
землени имоти 716.330, 716.331 и 716.347 в местността
с вх.№ ОбС-1602/22.01.2019 г., на заседание на Общински
Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни пласъвет - Плевен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51,
нове на елементите на техническата инфраструктура
точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пеи одобряване на Задание за изработване на подробен усчат на Общински съвет - Плевен.
тройствен план
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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
Р Е Ш Е Н И Е №1208/31.01.2019 г., гр. Плевен
земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б,
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ал.1 от Закона за устройство на територията,
Р Е Ш Е Н И Е №1206/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Искане до Министерството на отбраната за
безвъзмездно предоставяне на материал за изработване на
монумент
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

брой 60
11.02.2019 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти
716.330, 71.331 и 716.347 в местността „Цигански лозя” в
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти
716.330, 716.331 и 716.347 в местността „Цигански лозя” 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 Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1597/22.01.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1211/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект
за подробен устройствен план - план за застрояване за
поземлен имот 155.10 в местността Габровец в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на
Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 155.10 в местността
„Габровец” 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 155.10 в местността „Габровец” 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 Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1598/22.01.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
31.01.2019 г., Протокол № 51, 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 №1212/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до
поземлен имот с идентификатор 56722.701.3300, 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, 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,

провод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3300,
в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през поземлен имот 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 56722.701.3300 в
местността „Стража” в землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през поземлен имот 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, 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-1599/22.01.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 31.01.2019 г.,
Протокол № 51, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ни от Общински съвет - Плевен недвижим, нежилищен
имот - частна общинска собственост, представляващ
част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.765.2.8 - стая №441, с площ 16,20 кв.м., находящ се на V-ти етаж от административната сграда на ул.
„Димитър Константинов” №23, гр. Плевен, актуван с АОС
№39762/25.11.2013 г., за срок от 2(две) години.
2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса битови
отпадъци за имота са за сметка на „Ученически отдих
и спорт” ЕАД.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълномощено от него длъжностно лице да сключи договор за наем на
имота по т.1, съгласно действащите разпоредби и условията по предходните точки.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6,
изречение 1 от Закона за общинската собственост и чл.17,
ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-1124-1/24.01.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51,
точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1215/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на обособена реална част от
втори етаж и част от сутерен от двуетажна административна сграда, попадаща в УПИ ІV, кв.53 по плана на
с. Николаево
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост,
Р Е Ш Е Н И Е №1213/31.01.2019 г., гр. Плевен
чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - ПлеОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за вен,
подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 179.1 в местността Чаира в землището на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техниР Е Ш И:
ческата инфраструктура и одобряване на Задание за из- 1. Да не закупи от „Българска телекомуникационна комработване на подробен устройствен план
пания” ЕАД обособена реална част от двуетажна админиНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от стративна сграда (част от втори етаж и част от сутерен),
Закона за местното самоуправление и местната админи- съгласно нотариален акт с вх.рег.№10915/22.06.2007 г.,
страция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, акт №165, том ХХVІІ, дело №6469/2007 г., попадаща в
на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от УПИ ІV с площ 2 100 кв.м., кв.53 по плана на с. НиколаЗакона за устройство на територията,
ево за сумата от 7 700,00 (седем хиляди и седемстотин)
лева, без ДДС.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
Р Е Ш И:
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой- то самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.2
ствен план - План за застрояване за ПИ 179.1 в местността от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от
„Чаира” в землището на гр.Плевен и парцеларни планове Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложена елементите на техническата инфраструктура. При из- ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
работване на подробния устройствен план да се спазват ОбС-1609/28.01.2019г., на заседание на Общински съвет разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и Плевен, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 51, точка
нормативи за устройство на отделните видове територии и 27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
устройствени зони.
Общински съвет - Плевен.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
устройствен план - План за застрояване за ПИ 179.1 в
местността „Чаира” в землището на гр.Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
структура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
лице да извърши необходимите правни и фактически дейст5800 гр. Плевeн, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 800 700, факс: +359 84 42 30
вия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на териел.поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg
торията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на териДО
торията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Наследници Лазар Виделов Лазаров
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
Венета Лазарова Христова
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местул.”Дамян Пешев” №30а
ното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
с. Тученица
Закона за опазване на земеделските земи, на основание
общ. Плевен
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
ДО
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1601/22.01.2018г.,
Наследници Петран Макавеев Банков
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
с. Тученица
31.01.2019 г., Протокол № 51, точка 25 от дневния ред, и
общ. Плевен
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ОБЯВЛЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е №1214/31.01.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг или
конкурс на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, недвижим,
нежилищен имот - частна общинска собственост - стая
№441, находящ се на V етаж от административната
сграда на ул. „Димитър Константинов” №23, гр.Плевен,
актуван с АОС №39762/25.11.2013 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.6, изречение 1 от Закона за общинската
собственост и чл.17, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техни- 1. Да се отдаде под наем на „Ученически отдих и спорт”
ческата инфраструктура за прокарване на трасе на електро- ЕАД, без публичен търг или конкурс по цени, определе-

№ ТСУ-92-10004-1
гр. Плевен 23.01.2019 г.

7

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
5800 гр. Плевeн, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 800 700, факс: +359 84 42 30
ел.поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

ДО
Рилка Василева Атанасова
ул.”Георги Димитров” №17
с. Коиловци
общ. Плевен
ДО
Иван Калоянов Иванов
с. Коиловци
общ. Плевен

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ-92-10002-1
гр. Плевен 22.01.2019 г.
Община Плевен, на основание чл.135, ал.7 от
Закона за устройство на територията, съобщава на
заинтересованите собственици, че със запавед №РД-1214/14.01.2019год. е допуснато:
Изменение на Подробен устройствен план - План за
регулация за урегулирани поземлени имоти II-219 и
ХХI-217, в кв.73 по плана на с.Коиловци.
арх.Явор Йорданов /п/
Началник отдел „ТСУ”
съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.
на Кмета на Община Плевен
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
5800 гр. Плевeн, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 800 700, факс: +359 84 42 30
ел.поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ-92-10015-1/ 31.01.2019г.
гр. Плевен
Община Плевен, на основание чл. 135, ал.7 от Закона за
устройство на територията съобщава на заинтересованите
лица, че със заповед № РД-12-28 от 23.01.2019 г. на заместник-кмета на Община Плевен е допуснато:
Изменение на действащия Подробен устройствен
план - План за регулация и застрояване и Работен
устройствен план за поземлени имоти 661.233 и
661.237, попадащи в границите на УПИ ІІ и УПИ
VІІІ-8919, 8919а в кв. 35 по плана на гр. Плевен.
арх. Явор Йорданов
Началник-отдел ,,ТСУ”
/Заповед № РД-10-1632/13.11.2018г./
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
5800 гр. Плевeн, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 800 700, факс: +359 84 42 30
ел.поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

До
Петя Петрова Янкова
бул. „Русе” №48, вх.Б, ет.6, ап.12
гр. Плевен
До
Георги Петров Христов
ул. „Дойран” №158, ап.1
гр.Плевен
До
Димитър Иванов Йорданов
с. Бохот
общ. Плевен
До
Мика Панталеева Цанова
с. Бохот
общ. Плевен

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ-92-10024-1
гр. Плевен 01.02.2019 г.

Община Плевен, на основание чл.135, ал.7 от
Закона за устройство на територията, съобщава на
заинтересованите собственици, че със запавед №РД-1223/22.01.2019год. е допуснато:

Община Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за
устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-12-43/29.01.2019
год. е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план -План за
регулация за урегулирани поземлени имоти III-164 и
IV-163, в кв.50 по плана на с.Тученица.

Изменение на Подробен устройствен план - План за
регулация за урегулирани поземлени имоти IX-516 и
XI-515; X-516 и XI-515 в кв.37 по плана на с. Бохот.

арх.Явор Йорданов /п/
Началник отдел „ТСУ”
съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.
на Кмета на Община Плевен

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

арх.Явор Йорданов /п/
Началник отдел „ТСУ”
съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.
на Кмета на Община Плевен
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150 години читалище „Съгласие” - Плевен
Няма плевенчанин, който да
не знае и да не е свързан по някакъв начин с читалище „Съгласие
1869”. Тази година се отбелязват
150 години от създаването му. За
век и половина то се е утвърдило
като културен център в града и
това не е случайно. Историческите факти говорят…
„Още през 1867 г. в нашия
град се е замислило да бъде основано читалище. Събирали се и
обмисляли начина, по който биха
могли да започнат това хубаво
дело, ала нямали вдъхновен ръководител. Тъкмо в края на същата
година в града ни идва за учител
известният тогава Нестор Марков. След като употребил цялата
1869 г., за да подреди училищата
в града, той, на 1 октомври 1869
година, свикал по-събудените и
любородни плевенски граждани
и им изложил ползата от читалище. На неговия зов се явили
около стотина граждани, които станали спомоществователи
на основаното читалище в град
Плевен. Всеки от тях записал по
няколко гроша и делото на читалището се почнало при общ ентусиазъм.” Това пише Иван Данов,
един от ерудитите, които ще допринесат за облика на културния
институт през годините.
На учредителното гражданско
събрание е избрано читалищно
настоятелство и са събрани 3000
гроша. На Марков е възложено
да напише читалищен устав, а на
настоятелството да поръча печат
във Виена. За читалищно помещение служи кафенето на Хаджи
Петраки Мъжкаров. На 6 август
1873 г. е приет нов устав, избрано
ново настоятелство и читалището
получава своето име „Съгласие”.
Това средище на културния и
обществен живот в Плевен дава
началото на почти всички културни институти и състави в града.
Още тогава в него е създадена
първата и единствена до 1954 г.
публична библиотека в Плевен,
фондът на която днес наброява
над 220 000 тома. Семейни реликви, дарени от родолюбиви
плевенчани, поставят началото
на уникалната сбирка от старопечатна литература на библиотеката

при читалище „Съгласие“. Днес
фондът съдържа 1 153 библиотечни единици - основно книги,
18 ръкописа, 3 пергаментни листа, книги на чужди езици, издадени до 1878 г. На съвременната
наука са известни общо около 1
800 старопечатни български издания. “Основания геометрии” от
Ф.Буссе, издадена през 1856 г. в
Санкт Петербург е единственият
запазен екземпляр в страната и
се съхранява тук. В библиотеката на „Съгласие” е и най-пълната
сбирка от местния периодичен
печат. Тя е дигитализирана по
проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“ на Регионална народна библиотека “П.
Р. Славейков” - Велико Търново
и заглавията могат да се видят
на адрес: sever. libraryvt.com. За
библиотеката, а и за цялото читалище, изключително полезно
в професионален план се оказва
сътрудничеството с Национална библиотека „Св. св. Кирил и
Методий”, с Центъра за славяновизантийски проучвания „Проф.
Иван Дуйчев” при СУ „Климент
Охридски” и неговата университетска библиотека.
Още от създаването на НЧ
„Съгласие” в него е поставено
началото на театралния живот в
града. „За да се сдобие читалището с парични средства, та да
постигне поставените си цели от
една страна, и за да даде на тогавашното гражданство да види
„Театро”, за което те са имали
само смътни понятия, то уредило
първото театрално представление
в Плевен”, пише Иван Данов. На
31 декември 1869 година в старото „Св. Николаевско” училище е
била представена от учениците на
Нестор Марков пиесата „Многострадалната Геновева”. По-късно
читалище „Съгласие” предоставя
своята първа собствена сграда на
Общинския театър - днес ДКТ
„Иван Радоев“.
През 1911 г. в библиотеката е
подредена малка археологическа
изложба. Години на труд и откривателство я превръщат в музейна
сбирка, от която израства Плевенският музей.
През 1920 г. читалището под-

Първата сграда на
читалище „Съгласие”,
предоставена на
ДКТ „Иван Радоев”

готвя първото оперетно представление със самодейни певци
и оркестранти. Изграденият покъсно оперетен колектив поставя
началото на Плевенския оперетен
и оперен театър. Четири години
по-късно тук е организирана Плевенска самодейна филхармония,
която днес вече е Плевенска филхармония. От литературния кръжец, събран около Николай Ракитин, израстват много известни
български писатели. През 1933
г. читалището издава със свои
средства единствената до скоро
история на Плевенския край от
акад. Юрдан Тодоров. Имало е
читалищно кино. През 1952 г. е
създадена първата в Плевенско
музикална школа, която подготвя
условията за откриване на Средно музикално училище в града
(днес НУИ „П. Пипков”). От изградената танцова трупа и битов
колектив от инструменталисти
и певци след обединяването им
се ражда известният по цял свят
Северняшки ансамбъл „Иван Вълев”. През 1954 г. тук е основана
първата в страната балетна школа от балетмайстора Александър
Манолов.
От 1946 г. читалището разполага със сграда на 3 етажа в центъра на Плевен, която е обявена за
паметник на културата. Концертната зала „Емил Димитров” (с
близо 500 места) е с най-добрата
акустика в града. Освен концерти,
тя е домакин на театрални представления, които се радват на интереса на хиляди плевенчани.
Балетната школа със своята

Балетната школа, ВГ „Арлекино” и ФА „Мизия” събират хилядна публика в зала „Емил
Димитров”

65-годишна професионална история продължава да е една от
най-стойностните
читалищни
формации, която със своите изяви
далеч надхвърля рамките на НЧ
„Съгласие 1869”. Художествен
ръководител е Маня Николова, а
преподаватели - Валя Козовска
и Оля Стоянова. От създаването
й до днес в нея са се обучавали
близо 7 000 деца. Към Школата
през 1969 г. е създадено Студио
за класически балет, в което се
усъвършенства балетната техника и се подготвят най-изявените
таланти. По традиция всяка година балетната школа представя
по един образователен спектакъл,
който събира хиляди млади зрители, за да им покаже красотата
и магията на изкуството, правено
от деца за деца. Репертоарът на
Школата включва над 20 балетни
постановки. Последният спектакъл „Ледената кралица” имаше 11
представления пред хиляди деца.
Нашите балерини получават покани за участие в различни празници, благотворителни
инициативи, концерти. Миналата година момичета от Студиото участваха в постановката на
„Аида” в Летния театър.
Фолклорен ансамбъл „Мизия”
е създаден през 1979 г. от Михаил Денев в читалище „Съгласие
1869”, отначало като танцов състав, а по-късно прераства в ансамбъл за народни песни и танци.
Днес в читалището любители на
народното творчество от различни възрасти се събират в детска
танцова школа и клуб “Кайлъка”с
главен художествен ръководител
Михаил Денев и хореограф Биляна Денева. ФА „Мизия” е изнесъл
над хиляда концерта в страната, в
това число участия в телевизионни предавания; участвал е в над
20 международни фестивала и е
лауреат на множество престижни
награди. Високото художественотворческо ниво и професионализъм на Ансамбъла, благодарение
последователната и професионална работа на художественотворческия екип нарежда ФА
„Мизия” сред най-успешните, познати и значими фолклорни състави не само за читалището и за
Плевен, но и за страната.
Тази година Ансамбълът отбелязва 40-годишен юбилей.
Вокална група „Арлекино” е
най-младата творческа формация при читалището, създадена през 2015 г. В нея участват
деца от I до VIII клас под ръководството на Виолета Боянова и вокален педагог Анелия
Дечева. Дейността на групата

включва изпълнения на поп и
рок музика, подготовка за концертни участия, индивидуална
работа със солови изпълнители,
основни принципи на сценично поведение и работа с микрофонна техника. „Арлекино”
се оказа желан гост в различни
концертни изяви и инициативи.
За повече от престижно може
де се определи тяхното участие
в операта „Бохеми” от Джакомо Пучини. На сцената на ДКТ
„Иван Радоев” те пяха заедно с
Общински хор „Гена Димитрова”, със солисти-млади лауреати
и с Плевенска филхармония при
откриване на 31-я Международен музикален фестивал „Катя
Попова”. Арлекинчетата имат
изяви на една сцена с утвърдени
професионалисти като Хайгашод
Агасян, Орлин Горанов, Руслан
Мъйнов, Люси Дяковска… Имат
професионални записи на 13 песни, издадени в диск. Сред тях е
песента “Дайте ни време”, която е
в учебниците по музика за V клас
на Издателство “Булвест”.

Какво предстои през
юбилейната година?
*15 април - премиера на
спектакъла „Чудото е в теб” с
участието на Балетната школа
и Студиото по класически балет, Вокална група „Арлекино”
и Фолклорен ансамбъл „Мизия”. Ще бъдат реализирани
8 представления пред детска
публика.
*21 юни - Юбилеен концерт
по повод 40 годишни от основаването на Фолклорен ансамбъл „Мизия” в ДКТ „Иван Радоев”.
*1 октомври - Представяне
на луксозен юбилеен сборник,
посветен на 150 години читалище „Съгласие 1869”. Редактор е проф. Мария Младенова.
Сборникът ще бъде представен
по време на Юбилейна научна
конференция.
*Издаване на диск с авторски песни на Хайгашод Агасян
в изпълнение на ВГ „Арлекино”. Подготвя се нова песен за
тях - „Децата на Плевен”, по
текст на Надежда Захариева и
музика на Хайгашод Агасян.
*Есента ще бъде реализирана и самостоятелна балетна
постановка.
*Поредица от съпътстващи
събития, изненада за плевенчани, ще допълнят празничния
афиш на читалището в 150-ия
му творчески сезон.

