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Откриха официално обновената
сграда на ДФСГ „Интелект”

ЧЕСТИТ
ПРАЗНИК,
ПЛЕВЕН!
Вижте каква ще е програмата
за Празника на Плевен - 15 май
на стр. 8

С церемония „Официално
откриване на обект” Община
Плевен откри модернизираната
сграда на ДФСГ „Интелект“, с
което се сложи успешен финал
на проект „Основен ремонт и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ
„Интелект“ - Плевен“, по който
Община Плевен е бенефициент. Проектът се осъществява
по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-3.002-0035-C01
(№ РД-02-37-299/13.12.2016г.),
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
Лентата прерязаха заместник-кметът по финанси и икономика Милен Яков, директорът
на гимназията Емил Райков и
инж. Стефан Генков, представител на фирма „Артстрой“ ООД.
На церемонията присъстваха
представители на ръководството на Община Плевен и служители; представители на ръководството на ДФСГ „Интелект“
и служители; представители на
фирмите-изпълнители; екипът
за управление на проекта, както
и ученици от гимназията.
Преди официалната част на
заключителна пресконференция
заместник-кметът „Проекти и
хуманитарни дейности“ Стефан
Милев и ръководителят на проекта Павлина Станчовска, оповестиха постигнатите резултати
от изпълнението на проекта.

Обновяването на материалната база спомага за цялостното
подобряване на учебния процес
и улеснява въвеждането на нови
методи на обучение, които да
повишат и задържат интереса на
младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети се
отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и
по-активно обучение, като очакванията са да намалява процента
на преждевременно напусналите
сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална
реализацията на пазара на труда.
Осигуреното по-високо ниво
на енергийна ефективност от
въведените енергоспестяващи
мерки се съизмерва с чувствителното намаляване на разходите за потребена електро и
топлинна енергия. Подобрените
експлоатационни характеристики на сградата са гарант за
удължаване на жизнения й цикъл. Осигурена е необходимата
достъпна архитектурна среда за
хора в неравностойно положение, в т. ч. хора с увреждания в
сградата на образователната институция и извън нея.
Общата стойност на проекта
е 1 399 992 лева, от които европейско съфинансиране: 1 189 993
лв. и национално съфинансиране: 209 999 лв., представляващи
100% Безвъзмездна финансова
помощ. Общата продължителност на проекта е 30 месеца
(13.12.2016 година - 13.06.2019
година).
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Георг Спартански участва в престижен форум в Москва
усъвършенстване на градските транспортни системи. Сред
участниците в конференцията
са били експерти от Мадрид,
Берлин, Сингапур, Амстердам,
Монреал, Буенос Айрес и други градове по света.
Кметът Спартански е участвал в сесии на тема „Намаляване на вредните емисии и шума”
и „Повишаване безопасността
на пътя и в градския транспорт”,
като е запознал присъстващите с
изцяло обновения и екологичен
градски транспорт в Плевен.

По покана на Правителството на град Москва кметът на
Община Плевен Георг Спартански участва в първата Международна конференция на лидерите в сферата на развитието
на градския транспорт. Целта
на форума е представители на
различни страни от цял свят да
анализират нови възможности
за решаване на глобалните проблеми, съществуващи в управлението на градския транспорт, да обменят опит и добри
практики за по-нататъшно

Достъпна информация за Банко Банков е победител в 10-ия
европейското финансиране Национален конкурс за българска

До края на 2021 г. продължава
работата на създадената през 2011
година Мрежа от 27 Областни информационни центъра (ОИЦ) за
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в
България. Нуждата от информация и осведомеността на потенциалните кандидати, на изпълняващите вече проекти, както и на
широката обществност се променят динамично. Това предизвикателство мотивира ежедневно
екипа на плевенския ОИЦ, който
доказа, че е работеща структура.
„Българинът вече не се страхува
от думата „проект”. Днес всеки
говори за Европейските фондове и техните възможности и това
е резултат от активната работа
на областните информационни
центрове“. Така Стефан Милев,
ръководител на проекта и заместник-кмет „Европроекти и хуманитарни дейности“, оповести
официално подписването на договор BG05SFOP001-4.004-0026
„Осигуряване функционирането
на Областен информационен център - Плевен като част от Националната мрежа от 27 Областни
информационни центъра през
периода 2019-2021 г.”, финансиран от ОП „Добро управление“,
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Одобреният бюджет за периода от 1 януари 2019 година до
31 декември 2021 година е в размер на 410 760 лв. и представлява
100% безвъзмездна финансова
подкрепа, 85% от които европейско и 15% национално съфинансиране.
Четиричленният
експертен
екип на ОИЦ - Плевен продължава да предоставя услугите напълно безплатно на територията
на цялата област. Запитвания се
приемат в офиса на ул. „Дойран“
81А, по телефона, по имейл или
чрез други съвременни комуникационни канали. Отговорите се
предоставят обикновено веднага или във възможно най-кратки
срокове. Експертите са мобилни

и при нужда посещават на място
фирмите или институциите.
Освен това:
66 публични информационни
събития, мобилни офиси и изнесени приемни във всички общини са заложени в проекта, а една
национална кампания годишно
ще се фокусира върху актуална
тема. Дни на отворените врати,
разнообразни конкурси, концерти и обучения, насочени към различни целеви групи, предстоят.
Две хиляди дипляни за отворени
процедури ще подготвят и разпространят експертите, ще организират периодично събития за
представителите на регионалните
и националните медии. За материалното обезпечаване на инициативите е предвидено закупуването на три промоционални шатри.
Обединяващата цел е навременна, разбираема и прозрачна
информация за възможностите за
кандидатстване по оперативните програми, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, за всички
заинтересовани - представители
на бизнеса, земеделски производители, общински експерти,
неправителствени организации,
граждани.
Не по-малко важна част от
работата на експертите е популяризирането на успешно изпълнени европейски проекти и добри
практики, както и на политиките
и ролята на ЕС. През предстоящите три години Централната администрация ще разчита на полезна
информация и обратна връзка от
Областните центрове във връзка
с изготвянето на националните
програми за следващия многогодишен период от 2021-2027 г. Още
една причина Центърът в Плевен
да търси и цени високо активното
взаимодействие и сътрудничество с местната общност, с бизнеса
в региона, с училищата и университетите, с общинските администрации и управляващите органи
на програмите.
„Ако при създаването на Областния информационен център,
името му звучеше като екзотика
за хората, то за тях вече няма проблем да потърсят информация“,
сподели още Стефан Милев. Да я
направят разбираема и достъпна,
да я „преведат“ на езика на кандидата са задача и цел на ОИЦ Плевен.

драматургия „Иван Радоев”

В надпреварата на юбилейното издание участваха 45 пиеси за всички възрасти, от които 10 бяха номинирани. След
прецизна селекция журито, с
председател Венета Дойчева преподавател в НАТФИЗ, Елена
Ангелова - театровед и Ясен Василев - драматург, определиха
победителите.
Голямата награда от 2 000
лева и плакет, изработен от Георги Чапкънов, спечели авторът Банко Банков с пиесата
„Под южния кръст“.
Три поощрителни награди

от по 500 лева бяха дадени - за
млад автор   на Мирослав Христов за пиесата „Пустония“, за
детска пиеса на Александър
Мануилов - „Шарена гора“ и за
плевенски автор Валери Какачев за комедийната пиеса „Стари мускетари“.
Официалната церемония се
състоя на специално подготвена сцена във фойето на ДКТ
„Иван Радоев“. Наградите бяха
връчени от патрона на конкурса
- кметът Георг Спартански и от
директора на плевенския театър
Васил Василев.

С музикални изпълнения
ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот
Пипков“ поздравиха публиката. Актьори под режисурата на
Димо Дешев представиха откъси от 10-те номинирани автори.
По повод 10-ото юбилейно
издание на конкурса Областният управител Мирослав Петров
връчи плакет на директора на
театъра Васил Василев.
Приятна за всички остана
срещата-разговор на журито с
авторите на номинираните пиеси.

Общината ще сключи договор за изграждане
на площадка за спорт на открито
Местният парламент възложи на кмета на Общината да сключи договор за изграждане на площадка за спорт на открито на територията на парк
„10 декември”. Предложението, внесено на сесията
през април, бе подкрепено от 36 общински съветници, един гласува „въздържал се”. Заявлението за
него бе внесено през декември 2018 г. от общинския
съветник Йордан Грижов като председател на спортен клуб по гимнастика и стрийт фитнес. Община

Плевен предвиди финансови средства за изграждане на площадката за спорт на открито в бюджета си
за тази година, които бяха одобрени с решение на
Общинския съвет.
На заседанието през април съветниците одобриха и Схема за разполагане на преместваемия обект на територията на парк „10 декември”.
Предвижда се на 18 юни там да се проведе кръг
от Националния шампионат по стрийт фитнес.
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Р Е Ш Е Н И Е №1289/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Наредба №13 на Общински съвет - Плевен за регламентиране дейността
на религиозните общности на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изисквания на чл.28
от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79
от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.11,
ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за отмяна Наредба №13 за регламентиране дейността на религиозните общности на
територията на Община Плевен (приета с Решение
№200/02.11.2000 г., изм. с Решение 1398/31.08.2011
г., изм. с Решение №707/25.09.2017 г.) със следното
съдържание:
„§1. Наредба №13 за регламентиране дейността
на религиозните общности на територията на Община Плевен (приета с Решение №200/02.11.2000
г., изм. с Решение 1398/31.08.2011 г., изм. с Решение
№707/25.09.2017 г.) се отменя.”
ІІ. Наредбата по т.І влиза в сила след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет
- Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изисквания на чл.28 от
Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79
от Административнопроцесуалния кодекс, и чл.11,
ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1647/20.03.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 1 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1290/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №23 на Общински съвет
- Плевен за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за
нормативните актове, при спазване изискванията на
чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75,76,77
и 79 от Административнопроцесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №23 за изграждане и опазване на зелената
система на територията на Община Плевен, както
следва:
§1. В чл.36, ал.1 се правят следните изменения и
допълнения:
(1) вместо „Наказва се с глоба от 1 000 до 5 000
лева” става „Наказва се с глоба от 200 до 2 000 лева”.
§2. В чл.36, ал.2, т.2 и т.3 се заличават, а останалите
точки (т.т.4,5,6,7,8) се преномерират, след което остават т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6.
§3 Приема нова ал.3 на чл.36 със следния текст:
„(3) Наказва се с глоба в размер на 100 лв., ако не
подлежи на по-тежко наказание:
1. Лице, което пуска на свобода кучета или други
домашни животни в зелени площи, цветни фигури и
детски площадки;
2. Лице, което развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните
екскременти”.
§4. Досегашните ал.3, ал.4 и ал.5 на чл.36 стават
съответно ал.4, ал.5 и ал.6.
§5. Приема нов чл.41 със следното съдържание:
„чл.41. При повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 5 000 лева, а имуществената санкция
- в размер от 5 000 до 50 000 лева”.
ІІ. Наредбата за изменение на Наредба №23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен влиза в сила 7 дни след
публикуването й на Интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.10 от Закона за устройство
на територията, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28
от Закона за нормативните актове и чл.75,76,77 и 79
от Административнопроцесуалния кодекс, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0624-1/20.03.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 2 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1291/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за

периода 01.01.2019 г - 31.03.2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е №1295/24.04.2019 г., гр. Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местОТНОСНО:
Дофинансиране на маломерна параното самоуправление и местната администрация във
връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките лелка в НУ „Христо Ботев”, с. Дисевица
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
в страната,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.69 от Наредба за финансираОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
не на институциите в системата на предучилищното
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи в страната и училищното образование,
на Кмета на Община Плевен за периода 01.01.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
г. - 31.03.2019 г. в размер на 0 /нула/ лева.
Р Е Ш И:
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоупра- 1. Разрешава да продължи да съществува маловление и местната администрация във връзка с чл.8, мерна паралелка ІV клас с 8 ученици в НУ „Христо
ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по Ботев”, с. Дисевица, за учебната 2018/2019 година,
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община недостиг до изискуемия минимум 8 ученици.
Плевен, с вх.№ ОбС-0321-10/10.04.2019 г., на засе- 2. Отпуска допълнителни финансови средства за
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на обезпечаване на учебния процес извън определени24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 3 от дневния ред, те по единни разходни стандарти за определената
и е подпечатано с официалния печат на Общински дейност, в размер на 643,60 лв.
3. Средствата в размер на 643,60 лв. да бъдат осисъвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев гурени от „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” от Бюджета на Община Плевен за 2019 година.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от
Р Е Ш Е Н И Е №1292/24.04.2019 г., гр. Плевен Закона за местното самоуправление и местната адОТНОСНО: Отчитане на средствата за коман- министрация и чл.69 от Наредба за финансиране
дировъчни разходи на Председателя на Общински на институциите в системата на предучилищното и
съвет - Плевен за периода 01.01.2019 г - 31.03.2019 г. училищното образование, по предложение от Георг
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест- Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСното самоуправление и местната администрация във 1710/11.04.2019 г., на заседание на Общински съвет
връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54,
точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалв страната,
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи в страната на Председателя на Общински съвет - Плевен за Р Е Ш Е Н И Е №1296/24.04.2019 г., гр. Плевен
периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. в размер на 0 /
ОТНОСНО: Статут на Художествена галерия
нула/ лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- Колекция „Дарение Светлин Русев”
нование чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
самоуправление и местната администрация във т.23 от Закона за местното самоуправление и мествръзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки- ната администрация и чл.28, ал.3 от Закона за култе в страната, по предложение от Мартин Митев - турното наследство,
Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОбС-0324-10/12.04.2019 г., на заседание на ОбР Е Ш И:
щински съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019
г., Протокол № 54, точка 4 от дневния ред, и е по- 1. Създава филиал на ХГ „Илия Бешков” - Художестдпечатано с официалния печат на Общински съвет вена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев”.
2. Възлага на директора на ХГ „Илия Бешков” да
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев изготви нов Правилник за устройството и дейността
на ХГ „Илия Бешков” и го представи за утвърждаване от Министерство на културата.
3. След утвърждаване на новия Правилник за усР Е Ш Е Н И Е №1293/24.04.2019 г., гр. Плевен тройството и дейността на ХГ „Илия Бешков” от
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за Министерството на културата, директорът на ХГ
развитие на читалищната дейност в Община Пле- „Илия Бешков” да го внесе в Общински съвет - Плевен за 2019 година
вен за приемането му.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 4. След приключване процедурите по т.2 и т.3 да
т.12 от Закона за местното самоуправление и мест- се изготви длъжностно щатно разписание на филиал
ната администрация и чл.26а, ал.2 от Закона за на- Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин
родните читалища,
Русев”, на основание чл.37, ал.1 от ЗКН и Класификатор на музейните длъжности, утвърден със
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Заповед №Р-269-102/23.05.2016 г. на Министъра на
Р Е Ш И:
културата.
1. Приема Годишна програма за развитие на чита- 5. Възлага на Кмета на Община Плевен упражняване
лищната дейност за 2019 година за читалищата на на контрол по изпълнение на настоящото решение.
територията на Община Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа2. Годишната програма по т.1 е неразделна част от ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона
настоящото Решение.
за местното самоуправление и местната администраМотиви: Настоящото решение е прието на основа- ция и чл.28, ал.3 от Закона за културното наследство,
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона по предложение от Георг Спартански - Кмет на Обза местното самоуправление и местната администра- щина Плевен, с вх.№ ОбС-1716/12.04.2019 г., на зация и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, седание на Общински съвет - Плевен, проведено на
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об- 24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 8 от дневния ред,
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1707/10.04.2019 г., на за- и е подпечатано с официалния печат на Общински
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на съвет - Плевен.
24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 5 от дневния ред, Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1297/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на схема за разполагане на преместваем обект - спортна площадка за
Р Е Ш Е Н И Е №1294/24.04.2019 г., гр. Плевен
стрийт фитнес на територията на Парк „10-ти
ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за съ- Декември”, кв.86, парцел VІ, ПИ с идентификатор
трудничество между Община Плевен и Областна 56722.661.697, по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ
дирекция на Министерство на вътрешните работи На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
- Плевен
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, местната администрация, чл.62, ал.7, т.3 и ал.9 от
т.23 и чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправле- Закона за устройство на територията,
ние и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Р Е Ш И:
1. Приема схема за разполагане на преместваем
1. Одобрява текста на Споразумение за сътрудни- обект - спортна площадка за спорт на открито на течество между Община Плевен и Областната дирек- риторията на Парк „10-ти Декември”, кв.86, парцел
ция на Министерството на вътрешните работи - Пле- VІ, поземлен имот с идентификатор 56722.661.697,
вен.
по реда на чл.62, ал.9 от Закона за устройство на те2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подпи- риторията.
ше Споразумението по т.1.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да склюМотиви: Настоящото решение е прието на ос- чи договор за изграждането на преместваем обект
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 - спортна площадка за спорт на открито на теритои чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправле- рията на Парк „10-ти Декември”, кв.86, парцел VІ,
ние и местната администрация, по предложение поземлен имот с идентификатор 56722.661.697, по
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с реда на чл.62, ал.9 от Закона за устройство на теривх.№ ОбС-1719/12.04.2019 г., на заседание на Об- торията.
щински съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 Мотиви: Настоящото решение е прието на основаг., Протокол № 54, точка 6 от дневния ред, и е по- ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
дпечатано с официалния печат на Общински съвет Закона за местното самоуправление и местната ад- Плевен.
министрация, чл.62, ал.7, т.3 и ал.9 от Закона за усПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев тройство на територията, по предложение от Йордан
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Грижов - Общински съветник от ПП „ГЕРБ”, с вх.№
ОбС-1568/24.04.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол
№ 54, 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 №1298/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на училищата на територията на Община
Плевен, недвижими нежилищни имоти - публична
общинска собственост
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13,
ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Да се предоставят безвъзмездно за управление,
за срок от 10 (десет) години недвижими, нежилищни
имоти - публична общинска собственост на училищата
на територията на Община Плевен, както следва:
1. На Основно училище „Валери Петров” - гр. Плевен, представлявано от директора Ирен Димитрова,
имот - публична общинска собственост, находящ се
в гр. Плевен, ул.”Петко Каравелов” №3, актуван с
АОС №40621/29.09.2014 год, както следва :
- 6 броя помещения, находящи се на втория етаж с
обща площ от 140 кв.м (учителска стая - 14,35 кв.м,
компютърна зала за 13 ученици - 36,00 кв.м, дирекция - 25,20 кв.м, класна стая - 44,80 кв.м, помещение за обслужващия персонал - 10,26 и склад - 10,26
кв.м) и целият трети етаж от училищната сграда с
идентификатор 56722.668.114.1 със застроена площ
1452 кв.м, част от едноетажна сграда с идентификатор 56722.668.114.2, цялата със застроена площ 364
кв.м - физкултурен салон, ЗАЕДНО със съответната
част от прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.668.114, целият с площ от 12 366 кв.м.
- 5 броя помещения с обща площ от 142 кв.м (офис
с площ 18,60 кв.м за гл. счетоводител на ІІІ етаж в
корпус Б, дирекция на ІІ етаж с площ 14,26 кв.м, топла връзка, класни стаи №218,220 и 223 с площ 109
кв.м на ІІ етаж в корпус Б), находящи се в сградата
на Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици, актувана с АОС №41656/20.06.2016 год., находяща се в гр. Плевен, ул.”Ал.Стамболийски” №22,
ЗАЕДНО със съответната част от прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.659.81, целият
с площ 13 762 кв.м.
2. На Основно училище „Йордан Йовков” - гр.
Плевен, представлявано от директора Тодор Трайков, имот публична общинска собственост, находящ
се в гр. Плевен, ул.”Петко Каравелов” №3, актуван с АОС №40621/29.09.2014 год., представляващ
част от триетажна масивна сграда за образование
с идентификатор 56722.668.114.1 със застроена
площ 1452 кв.м - целият първи етаж и част от втори етаж с изключение на помещенията предоставени на ОУ „Валери Петров” - гр. Плевен, част от
едноетажна сграда - физкултурен салон с идентификатор 56722.668.114.2, цялата със застроена
площ 364 кв.м, едноетажна сграда с идентификатор
56722.668.114.3 със застроена площ 524 кв.м, ЗАЕДНО със съответната част от прилежащия поземлен
имот с идентификатор 56722.668.114, целият с площ
от 12 366 кв.м.
3. На Държавна финансово-стопанска гимназия
„Интелект” - гр. Плевен, представлявана от директора Емил Райков, имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ж.к.”Дружба” №310,
актуван с АОС №41336/07.10.2015 год., представляващ триетажна масивна сграда за образование с
идентификатор 56722.667.1011.1 със застроена площ
1522 кв.м - корпус А, двуетажна масивна сграда
за образование с идентификатор 56722.667.1011.2
със застроена площ 245 кв.м - корпус В, двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор
56722.667.1011.3 със застроена площ 266 кв.м - корпус Г, два самостоятелни обекта със застроена площ
544 кв.м : 56722.667.1011.4.1 за спортна и развлекателна дейност и 56722.667.1011.4.2 за учебна дейност
- корпус Е, едноетажна масивна сграда за образование - топла връзка с идентификатор 56722.667.1011.5
със застроена площ 131 кв.м, ЗАЕДНО със съответната част от прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.667.1011, целият с площ 20 258 кв.м.
4. На Основно училище „Св.Св.Климент Охридски” - гр. Плевен, представлявано от директора Татяна Христова, следните имоти - публична общинска
собственост :
- триетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.667.775.1 със застроена площ 347
кв.м, триетажна масивна сграда за образование с
идентификатор 56722.667.775.2 със застроена площ
667 кв.м, двуетажна масивна сграда за образование с
идентификатор 56722.667.775.3 със застроена площ
707 кв.м, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.667.775.4 със застроена
площ 221 кв.м, двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.667.775.5 със застроена площ 492 кв.м, триетажна масивна сграда
за образование с идентификатор 56722.667.775.6 със
застроена площ 603 кв.м, едноетажна масивна сграда
за образование с идентификатор 56722.667.775.7 със
застроена площ 26 кв.м, едноетажна масивна сграда
за образование с идентификатор 56722.667.775.8 със
застроена площ 386 кв.м, находящи се в гр. Плевен,
ж.к.”Дружба”, първи микрорайон, актуван с АОС

брой 63
9.05.2019 г.
№40516/20.08.14 г., ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.667.775 с площ
13 409 кв.м.
- двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.667.1011.6 със застроена площ 740
кв.м, находяща се в гр. Плевен, ж.к.”Дружба” №310,
актуван с АОС №№41336/07.10.2015 год., ЗАЕДНО
със съответната част от прилежащия поземлен имот
с идентификатор 56722.667.1011, целият с площ 20
258 кв.м.
5. На Средно училище „Иван Вазов” - гр. Плевен, представлявано от директора Димитър Митев,
имот публична общинска собственост, находящ се
в гр. Плевен, ул.”Иван Вазов” №46, актуван с АОС
№42316/04.07.2017 г., представляващ масивна сграда за образование с идентификатор 56722.660.651.1,
разделена в самостоятелни обекти по етажи :
56722.660.651.1.1 първи етаж със застроена площ
851 кв.м, 56722.660.651.1.2 втори етаж със застроена площ 911 кв.м, 56722.660.651.1.3 трети етаж
със застроена площ 911 кв.м и сутерен със застроена площ 911 кв.м, масивна едноетажна сграда
с идентификатор 56722.660.651.2 със застроена
площ 211 кв.м, масивна едноетажна сграда с идентификатор 56722.660.651.3 със застроена площ 41
кв.м, масивна триетажна сграда с идентификатор
56722.660.651.4 със застроена площ 734 кв.м, втори, трети и четвърти етажи, и сутерен със застроена
площ 685 кв.м, масивна едноетажна сграда с идентификатор 56722.660.651.5 със застроена площ 448
кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.660.651 с площ 10 226 кв.м.
6. На Основно училище „Никола Й.Вапцаров” гр. Плевен, представлявано от директора Любка
Симеонова, имот публична общинска собственост,
находящ се в гр. Плевен, ж.к.”Сторгозия”, актуван
с АОС №40622/29.09.2014 год., представляващ масивна двуетажна сграда за образование с идентификатор 56722.654.137.1 със застроена площ 699 кв.м,
масивна едноетажна сграда за образование с идентификатор 56722.654.137.2 със застроена площ 23
кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.654.137 с площ 11 025 кв.м.
7. На Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици - гр. Плевен, представлявана от директора
Юрий Тодоров, имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул.”Александър Стамболийски” №22, актуван с АОС №41656/20.06.2016
г., представляващ четириетажна масивна сграда за
образование с идентификатор 56722.659.81.1 със
застроена площ 839 кв.м - класни стаи, двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор
56722.659.81.2 със застроена площ 142 кв.м - канцеларии, триетажна масивна сграда за образование
с идентификатор 56722.659.81.3 със застроена площ
531 кв.м - кабинети, двуетажна масивна сграда за
образование с идентификатор 56722.659.81.4 със
застроена площ 601 кв.м - физкултурен салон, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.659.81.5 със застроена площ 150
кв.м - здравна служба, едноетажна масивна сграда
за образование с идентификатор 56722.659.81.6 със
застроена площ 173 кв.м - топла връзка, едноетажна масивна сграда с идентификатор 56722.659.81.7
със застроена площ 51 кв.м - трафопост, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор
56722.659.81.8 със застроена площ 94 - гаражи, с изключение на помещенията предоставени на ОУ „Валери Петров” - гр. Плевен, ЗАЕДНО с прилежащия
поземлен имот с идентификатор 56722.659.81 с площ
13 762 кв.м.
8. На Математическа гимназия „Гео Милев” - гр.
Плевен, представлявана от Ирена Борисова, имот
публична общинска собственост, находящ се в гр.
Плевен, ж.к.”Сторгозия” №105, актуван с АОС
№40407/17.06.2014 г., представляващ пететажна
масивна сграда за образование с идентификатор
56722.655.169.1 със застроена площ 898 кв.м, четириетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.655.169.3 със застроена площ 730 кв.м,
двуетажна масивна сграда за обществено хранене с
идентификатор 56722.655.169.4 със застроена площ
471 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с
идентификатор 56722.655.169 с площ 21 512 кв.м.
9. На Основно училище „Васил Левски” - гр. Плевен, представлявано от директора Таня Тонева, имот
публична общинска собственост, находящ се в гр.
Плевен, ул.”Стара планина” №6, актуван с АОС
№40478/10.07.2014 г., представляващ четириетажна масивна сграда за образование с идентификатор
56722.664.112.1 със застроена площ 644 кв.м, двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.664.112.2 със застроена площ 146 кв.м,
двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.664.112.3 със застроена площ 132
кв.м, триетажна масивна сграда за образование с
идентификатор 56722.664.112.4 със застроена площ
315 кв.м, с изключение на две стаи №№32,33 с обща
площ 80 кв.м, находящи се на І-ви етаж от сградата, които са предоставени на Национална агенция
за приходите, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.664.112.5 със застроена площ 110 кв.м, едноетажна масивна сграда за
образование с идентификатор 56722.664.112.6 със
застроена площ 227 кв.м - физкултурен салон, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.664.112.7 със застроена площ 17 кв.м,
ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.664.112 с площ 11 268 кв.м.
10. На Средно училище „П.К.Яворов” - гр. Плевен, представлявано от директора Руси Русев, имот
публична общинска собственост, находящ се в гр.

Плевен, ж.к.”Сторгозия” №121, актуван с АОС
№36872/13.06.2011 г., представляващ триетажна
масивна сграда за образование с идентификатор
56722.655.171.1 със застроена площ 936 кв.м, двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.655.171.2 със застроена площ 198 кв.м,
едноетажна масивна сграда - физкултурен салон с
идентификатор 56722.655.171.3 със застроена площ
240 кв.м, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.655.171.6 със застроена
площ 15 кв.м ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот
с идентификатор 56722.655.171 с площ 14 304 кв.м.
11. На Начално училище „Патриарх Евтимий”
- гр. Плевен, представлявано от директора Весела Йотова, имот публична общинска собственост,
находящ се в гр. Плевен, ул. ”Патриарх Евтимий”
№3, актуван с АОС №42146/02.05.2017 г., представляващ едноетажна масивна сграда за образование
с идентификатор 56722.660.908.1 със застроена
площ 542 кв.м, заедно с две едноетажни пристройки на допълващо застрояване към нея с идентификатори 56722.660.908.5 със застроена площ 9 кв.м,
56722.660.908.6 със застроена площ 10 кв.м, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.660.908.7 с подземен и тавански етаж
със застроена площ 391 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.655.908
с площ 4 828 кв.м, с изключение на 54 кв.м, които са
предоставени на Изпълнителна агенция по околно
среда - София.
12. На Начално училище „Отец Паисий” - гр. Плевен, представлявано от директора Иван Вълков,
имот публична общинска собственост, находящ се в
гр. Плевен, ул. ”Отец Паисий” №10, актуван с АОС
№41392/18.11.2015 г., представляващ обособена
част със застроена площ 310 кв.м от четириетажна масивна сграда за образование с идентификатор
56722.653.31.1, цялата със застроена площ от 1418
кв.м, двуетажна сграда за образование с идентификатор 56722.653.31.3 със застроена площ 127 кв.м,
едноетажна сграда за образование с идентификатор
56722.653.31.4 със застроена площ 206 кв.м (физкултурен салон), заедно с обособената част на първия
етаж с вход откъм училищния двор, ЗАЕДНО със съответната част от прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.653.31, целият с площ 8 154 кв.м.
13. На Средно училище „Анастасия Димитрова”
- гр. Плевен, представлявано от директора Тончо
Върбанов, имот публична общинска собственост,
находящ се в гр. Плевен, ул. ”Отец Паисий” №10,
актуван с АОС №41392/18.11.2015 г., представляващ
обособена част със застроена площ от 1 314 кв.м
от четириетажна масивна сграда за образование с
идентификатор 56722.653.31.1, цялата със застроена
площ 1 418 кв.м, двуетажна сграда за образование
с идентификатор 56722.653.31.2 със застроена площ
309 кв.м, ЗАЕДНО със съответната част от прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.653.31,
целият с площ 8 154 кв.м.
14. На Средно училище „Христо Смирненски” - гр.
Плевен, представлявано от директора Николай Иванов, имот публична общинска собственост, находящ
се в гр. Плевен, ул. ”Климент Охридски” №22, актуван с АОС №38642/29.03.2013 г., представляващ масивна сграда за образование, състояща се от самостоятелни обекти с идентификатори : 56722.696.1.2
част от първи етаж със застроена площ 221 кв.м,
56722.661.696.1.3 част от първи етаж със застроена
площ 612 кв.м, 56722.661.696.1.4 на три нива, по етажи : втори етаж със застроена площ 1456 кв.м, трети
етаж със застроена площ 1276 кв.м и четвърти етаж
със застроена площ 1276 кв.м, едноетажна масивна
сграда за спорт - физкултурен салон с идентификатор
56722.661.696.2 със застроена площ 243 кв.м и покрита колонада с масивна конструкция застроена върху
42 кв.м, свързваща училищната сграда с физкултурния салон, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с
идентификатор 56722.661.696 с площ 15 034 кв.м.
15. На Основно училище „Цветан Спасов” - гр.
Плевен, представлявано от директора Лилия Маринова, имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул. ”Иван Вазов” №15, актуван с
АОС №41294/19.08.2015 г., представляващ триетажна масивна сграда за образование с идентификатор
56722.660.698.1 със застроена площ 807 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор
56722.660.698 с площ 3 336 кв.м.
16. На Средно училище „Стоян Заимов” - гр. Плевен, представлявано от директора Анни Петкова,
имот публична общинска собственост, находящ
се в гр. Плевен, ж.к. ”Сторгозия” №85, актуван с
АОС №41406/07.12.2015 г., представляващ четириетажна със сутерен масивна сграда за образование с идентификатор 56722.654.371.1 със застроена площ 1067 кв.м, двуетажна масивна сграда
с идентификатор 56722.654.371.2 със застроена
площ 583 кв.м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 56722.654.371.3 със застроена площ
54 кв.м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 56722.654.371.4 със застроена площ 501
кв.м, едноетажна масивна сграда с идентификатор
56722.654.371.5 със застроена площ 40 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор
56722.654.371 с площ 11 822 кв.м.
17. На Основно училище „Д-р Петър Берон” - гр.
Плевен, представлявано от директора Ваня Дражева, имот публична общинска собственост, находящ
се в гр. Плевен, ул. ”Д-р Петър Берон” №2, актуван
с АОС №40408/17.06.2014 г., представляващ четириетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.656.410.1 със застроена площ 571
кв.м, двуетажна масивна сграда за образование с

идентификатор 56722.656.410.2 със застроена площ
548 кв.м, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.656.410.3 със застроена площ 244 кв.м, едноетажна масивна сграда за
образование с идентификатор 56722.656.410.4 със
застроена площ 241 кв.м, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.656.410.5
със застроена площ 38 кв.м и покрит вход с идентификатор 56722.656.410.6 със застроена площ 8 кв.м,
ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.656.410 с площ 19 877 кв.м.
18. На Начално училище „Единство” - гр. Плевен,
представлявано от директора Диана Димитрова,
имот публична общинска собственост, находящ се
в гр. Плевен, ул. ”Бяло море” №2, актуван с АОС
№40456/30.06.2014 г., представляващ едноетажна
масивна сграда за образование с идентификатор
56722.659.313.1 със застроена площ 654 кв.м, едноетажна сграда на допълващо застрояване с идентификатор 56722.659.313.2 със застроена площ 26 кв.м,
ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.659.313 с площ 1 708 кв.м.
19. На Начално училище „Христо Ботев” - гр.
Плевен, представлявано от директора Цветелин
Горанов, имот публична общинска собственост,
находящ се в гр. Плевен, ул. ”Парашкев Цветков”
№35, актуван с АОС №38568/06.03.2013 г., представляващ едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.660.676.1 със застроена
площ 623 кв.м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 56722.660.676.3 със застроена площ 43
кв.м, едноетажна масивна сграда с идентификатор
56722.660.676.4 със застроена площ 86 кв.м, двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 56722.660.676.2 със застроена площ 194 кв.м,
ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 56722.660.676 с площ 3 485 кв.м.
20. На Средно училище „Христо Ботев” - гр. Славяново, представлявано от директора Радостина
Болнова, имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Славяново, ул. ”Маршал Толбухин”
№6, актуван с АОС №42916/20.03.2019 г., представляващ триетажна масивна сграда за образование с
идентификатор 67088.701.969.1 със застроена площ
811 кв.м, двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 67088.701.969.2 със застроена площ 310 кв.м, едноетажна масивна сграда за
образование с идентификатор 67088.701.969.9 със
застроена площ 52 кв.м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 67088.701.969.10 със застроена
площ 19 кв.м, двуетажна масивна обществена сграда с идентификатор 67088.701.969.3 със застроена площ 367 кв.м с изключение на втория етаж от
сградата, върху който е учредено безвъзмездно
право на ползване на НЧ ”Паисий Хилендарски”
- гр.Славяново, едноетажна масивна обществена
сграда с идентификатор 67088.701.969.4 със застроена площ 48 кв.м, едноетажна масивна обществена
сграда с идентификатор 67088.701.969.8 със застроена площ 19 кв.м, едноетажна сграда за битови услуги с идентификатор 67088.701.969.5 със застроена
площ 45 кв.м, едноетажна сграда за търговия с идентификатор 67088.701.969.6 със застроена площ 42
кв.м, едноетажна сграда - гаражи с идентификатор
67088.701.969.7 със застроена площ 102 кв.м, постройка на допълващо застрояване с идентификатор
67088.701.969.12 със застроена площ 37 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор
67088.701.969 с площ 20 391 кв.м.
21. На Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий”
- гр. Славяново, представлявано от директора Любка
Данева, имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Славяново, ул. ”Димитър Благоев” №22,
актуван с АОС №42915/20.03.2019 г., представляващ
едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 67088.701.1248.1 със застроена площ 438
кв.м, едноетажна масивна сграда за образование
с идентификатор 67088.701.1248.2 със застроена
площ 132 кв.м - техническа работилница, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор
67088.701.1248.3 със застроена площ 67 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор
67088.701.1248 с площ 6 114 кв.м.
22. На Основно училище „Отец Паисий” - с. Опанец, представлявано от директора Виктория Кунова,
имот публична общинска собственост, находящ се
в с.Опанец, ул. ”Св.св.Кирил и Методий” №25, актуван с АОС №42914/20.03.2019 г., представляващ
двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 53583.201.177.3 със застроена площ 669
кв.м, едноетажна масивна сграда за образование
с идентификатор 53583.201.177.4 със застроена
площ 30 кв.м, едноетажна масивна сграда за обществено хранене - кухня столова с идентификатор
53583.201.177.2 със застроена площ 332 кв.м, едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор
53583.201.177.1 със застроена площ 123 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор
53583.201.177 с площ 8 767 кв.м.
23. На Основно училище „Христо Ботев” - с. Пелишат, представлявано от директора Петя Хаджиева, имот публична общинска собственост, находящ
се в с. Пелишат, ул. ”Христо Кънчев” №6, актуван с
АОС №42913/20.03.2019 г., представляващ триетажна масивна сграда за образование с идентификатор
55765.301.484.2 със застроена площ 562 кв.м, едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор
55765.301.484.1 със застроена площ 68 кв.м, едноетажна сграда за битови услуги с идентификатор
55765.301.484.3 със застроена площ 43 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор
55765.301.484 с площ 6 291 кв.м.
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24. На Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Бръшляница, представлявано от директора
Веселинка Николова, имот публична общинска собственост, находящ се в с. Бръшляница, ул. ”Васил
Левски”, актуван с АОС №42912/20.03.2019 г., представляващ двуетажна масивна сграда за образование
с идентификатор 06690.401.556.1 със застроена площ
406 кв.м с изключение на помещение от първия етаж с
площ 72 кв.м, предоставено на НЧ „Просвета - 1907”
- с.Бръшляница, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор 06690.401.556.2 със застроена
площ 40 кв.м, селскостопанска сграда с идентификатор
55765.301.484.3 със застроена площ 120 кв.м, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор
06690.401.556.4 със застроена площ 19 кв.м, едноетажна масивна сграда за образование с идентификатор
06690.401.556.5 със застроена площ 67 кв.м, двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор
06690.401.556.6 със застроена площ 61 кв.м, едноетажна сграда с идентификатор 06690.401.556.9 със застроена площ 11 кв.м, едноетажна сграда с идентификатор
06690.401.556.10 със застроена площ 70 кв.м, едноетажна работилница с идентификатор 06690.401.556.11
със застроена площ 191 кв.м, едноетажна сграда - перално помещение с идентификатор 06690.401.556.12
със застроена площ 73 кв.м, едноетажна сграда - гаражи с идентификатор 06690.401.556.13 със застроена
площ 126 кв.м, едноетажна сграда за битови услуги с
идентификатор 06690.401.556.7 със застроена площ 19
кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 06690.401.556 с площ 11 817 кв.м.
25. На Обединено училище „Христо Ботев” - с.
Мечка, представлявано от директора Цветислава
Симеонова, имоти публична общинска собственост,
находящи се в с. Мечка, ул. ”Христо Ботев” №6 и
№2, както следва :
- двуетажна масивна сграда за образование с идентификатор 47963.501.89.1 със застроена площ 597
кв.м, едноетажна постройка на допълващо застрояване с идентификатор 47963.501.89.2 със застроена площ 25 кв.м, едноетажна постройка на допълващо застрояване с идентификатор 47963.501.89.3
със застроена площ 5 кв.м, едноетажна постройка на допълващо застрояване с идентификатор
47963.501.89.4 със застроена площ 76 кв.м, едноетажна постройка на допълващо застрояване с идентификатор 47963.501.89.5 със застроена площ 34
кв.м, едноетажна постройка на допълващо застрояване с идентификатор 47963.501.89.6 със застроена
площ 38 кв.м, едноетажна постройка на допълващо
застрояване с идентификатор 47963.501.89.7 със
застроена площ 9 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 47963.501.89 с площ
7 123 кв.м, актуван с АОС №42911/20.03.2019 год.
- двуетажна масивна сграда Общежитие с идентификатор 47963.501.395.1 със застроена площ 240
кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия поземлен имот с идентификатор 47963.501.395 с площ 2 698 кв.м, актуван
с АОС №42937/02.04.2019 год.
26. На Основно училище „Свети Климент Охридски” - с. Буковлък, представлявано от директора Теодора Влахова - Петрова, имот публична общинска собственост, находящ се в с.
Буковлък, ул.”Площадна” №7, актуван с АОС
№31556/31.01.2000 год., представляващ масивна
училищна сграда на три и четири етажа със застроена площ 1251 кв.м, масивна едноетажна сграда
- кухненски блок със застроена площ 460 кв.м, масивна едноетажна сграда - физкултурен салон със
застроена площ 345 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия
терен, съставляващ УПИ І с площ 10 740 кв.м, кв.36,
отреден за училище.
27. На Основно училище „Антон Страшимиров”
- с. Бохот, представлявано от директора Теменужка
Маринова, имот публична общинска собственост,
находящ се в с. Бохот, ул.”Любен Каравелов” №3,
актуван с АОС №30779/30.07.1997 год., представляващ масивна училищна сграда на два етажа със
застроена площ 447 кв.м, масивна двуетажна сграда
- гимнастически салон със застроена площ 672 кв.м,
ЗАЕДНО с прилежащия терен, съставляващ УПИ ІІІ
с площ 7 750 кв.м, кв.1, отреден за училище.
28. На Основно училище „Васил Левски” - с. Беглеж, представлявано от директора Мариана Грънчарова-Михайлова, имот публична общинска собственост, находящ се в с. Беглеж, ул.”Христо Ботев”
№6, актуван с АОС №31170/10.03.1998 год., представляващ масивна училищна сграда на два етажа
със застроена площ 984 кв.м, масивна едноетажна
сграда - парокотелно със застроена площ 159 кв.м,
ЗАЕДНО с прилежащия терен, съставляващ УПИ ІІ
с площ 9 840 кв.м, кв.2, отреден за единно училище.
29. На Основно училище „Св.Св.Кирил и Методйй”
- с. Ясен, представлявано от директора Лили Стаменкова, имот публична общинска собственост, находящ
се в с. Ясен, ул.”Кири и Методий” №12, актуван с АОС
№41666/22.06.2016 год., представляващ масивна училищна сграда на четири етажа със застроена площ 657
кв.м, масивна едноетажна сграда - физкултурен салон
и работилница със застроена площ 700 кв.м, ЗАЕДНО
с прилежащия терен, съставляващ УПИ І с площ 12
530 кв.м, кв.48, отреден за училище.
30. На Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методйй” - с. Търнене, представлявано от директора
Поля Блажева, имот публична общинска собственост, находящ се в с. Търнене, ул.”Иван Митов” №2,
актуван с АОС №31608/07.06.2000 год., представляващ масивна училищна сграда на два етажа със застроена площ 409 кв.м, част от масивна едноетажна
сграда - физкултурен салон с площ 98 кв.м и работилница с площ 65 кв.м, едноетажна сграда - тоалетна със застроена площ 32 кв.м, ЗАЕДНО с прилежа-
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щия терен, съставляващ УПИ ІІ с площ 8 720 кв.м,
кв.23, отреден за основно училище.
31. На Начално училище „Христо Ботев” - с. Дисевица, представлявано от директора Анелия Влахова,
имот публична общинска собственост, находящ се в
с. Дисевица, ул.”Георги Томов” №10, актуван с АОС
№31581/22.03.2000 год., представляващ втори етаж
от масивна училищна сграда на два етажа със застроена площ 455 кв.м, масивна едноетажна сграда
със застроена площ 1285 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия терен, съставляващ УПИ ІІ с площ 4 025 кв.м,
кв.67, отреден за детска градина.
32. На Основно училище „Христо Ботев” - с. Николаево, представлявано от директора Ирена Чуховска,
имот публична общинска собственост, находящ се в
с. Николаево, ул.”Христо Ботев” №7, актуван с АОС
№31566/18.02.2000 год., представляващ масивна училищна сграда на два етажа със застроена площ 598
кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия терен, съставляващ
УПИ І с площ 3 900 кв.м, кв.1, отреден за училище.
33. На Начално училище „Отец Паисий” - с. Върбица, представлявано от директора Поля Мерджанова, имот публична общинска собственост, находящ
се в с. Върбица, ул.”Шипка” №7, актуван с АОС
№31650/02.08.2000 год., представляващ масивна
двуетажна училищна сграда със сутерен със застроена площ 610 кв.м, едноетажна стопанска сграда със
застроена площ 55 кв.м, ЗАЕДНО с прилежащия терен, съставляващ УПИ ІV с площ 6 090 кв.м, кв.1,
отреден за училище.
ІІ. Консумативните разходи по поддръжка на имотите и разходите, свързани с текущ и основен ремонт, застрахователни вноски за имотите, както и
такса битови отпадъци (промил чистота), са за сметка на бюджета на училищата.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договори за безвъзмездно управление на
имотите по т.І с директорите на училищата, съгласно
действащите разпоредби и условията по предходните точки на настоящето решение.
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.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13,
ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1709/11.04.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 11 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1299/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на двуетажна жилищна
сграда със застроена площ 52 кв.м., попадаща в общински недвижим имот УПИ VІІ-45, кв.82 по плана
на с. Коиловци
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 Асенов Симеонов и Олга
Веновна Симеонова двуетажна жилищна сграда с
идентификатор 37856.501.941.1 със застроена площ 54
кв.м., построена в общински недвижим имот с идентификатор 37856.501.941 - УПИ VІІ-45, кв.82 по плана
на с.Коиловци, актуван с АОС №37119/03.10.2011 г. за
сумата от 48 750 (четиридесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) 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-1715/11.04.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 12 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1300/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на 4 бр. сгради, построени в общински недвижим имот УПИ ХІІІ, кв.7, по
плана на с. Опанец
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 Цветан Нешков Миньов сгради с
отстъпено право на строеж с идентификатори както
следва: 53583.201.304.2 - друг вид сграда за обитаване; 53583.201.304.1 - селскостопанска сграда с площ
42кв.м.; 53583.201.304.3 - селскостопанска сграда с
площ 55 кв.м. и 53583.201.304.5 - селскостопанска
сграда с площ 70 кв.м., разположени в поземлен

имот с идентификатор 53583.201.304 - УПИ ХІІІ,
кв.7 по плана на с. Опанец за сумата 2 000,00 (две
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-1701/09.04.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 13 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1713/11.04.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54, 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 №1303/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на ателие №4, вх.Б,
ет.VІІ, със застроена площ 70.41 кв.м. и прилежаща маза №21 с площ 5,93 кв.м. - самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.22
на ул. „Г. Кочев” №13, град Плевен, актуван с АОС
№38411/05.02.2013 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.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2,
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,

Р Е Ш Е Н И Е №1301/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен урегулиран
поземлен имот с идентификатор 56722.656.542 УПИ VІІІ-656.542, кв.834 по плана на град Плевен,
ул. „Д-р Г. М. Димитров” №23, с площ 286 кв.м., отреден за жилищно строителство
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
т.8 от Закона за местното самоуправление и местнаР Е Ш И:
та администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона 1. Допълва Годишната програма за управление и
за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и разпореждане с имоти - общинска собственост в Обчл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински щина Плевен през 2019 година, в раздел Б „Имоти,
съвет - Плевен,
които Община Плевен има намерение да продаде”,
като включва следния имот: Ателие №4, вход „Б”,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
етаж VІІ, находящо се в град Плевен, ул. „Георги КоР Е Ш И:
чев” №13 - самостоятелен обект в сграда с иденти1. Да се продаде недвижим имот - частна общин- фикатор 56722.661.9.9.22 със застроена площ 70,41
ска собственост, актуван с АОС №39233/02.08.2013 кв.м. и прилежаща маза №21 с площ 5,93 кв.м., заедг., находящ се в град Плевен, ул. „д-р Г. М. Дими- но с 0,9509 % от общите части и от правото на стротров” №23, представляващ незастроен урегулиран еж на сградата, актувано с АОС №38411/05.02.2013 г.
поземлен имот с идентификатор: 56722.656.542 2. Дава съгласие да се продаде следния недвижим
- УПИ VІІІ-656.542, кв.834, отреден за жилищно имот: Ателие №4, вход „Б”, етаж VІІ, находящо се в
строителство, с площ 286 кв.м., чрез публичен търг град Плевен, ул. „Георги Кочев”№13 - самостоятелен
с тайно наддаване, с предварително представяне на обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.22 със
предложенията от участниците в администрацията застроена площ 70,41 кв.м. и прилежаща маза №21
на Община Плевен, при първоначална цена 25 000 с площ 5,93 кв.м., заедно с 0,9509% от общите части
(двадесет и пет хиляди) лева без ДДС и депозит за и от правото на строеж на сградата, актувано с АОС
участие в размер на 10% от първоначалната цена.
№38411/05.02.2013 г., чрез публичен търг с тайно над2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи даване с предварително представяне на предложениякомисия, която да организира и проведе търга.
та от участниците в администрацията на Община Пле3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю- вен, при първоначална цена 42 300 (четиридесет и две
чи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нор- хиляди и триста) лева без ДДС и депозит за участие в
мативните изисквания, със спечелилия участник.
размер на 10% от първоначалната цена.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона комисия, която да организира и проведе търга.
за местното самоуправление и местната админи- 4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
страция, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин- сключи договор за продажба на имота със спечелиската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, лия участник, съгласно нормативните изисквания.
ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Мотиви: Настоящото решение е прието на осПлевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1714/11.04.2019 г., Закона за местното самоуправление и местната адна заседание на Общински съвет - Плевен, прове- министрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
дено на 24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 14 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47,
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба
Общински съвет - Плевен.
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1704/09.04.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол
Р Е Ш Е Н И Е №1302/24.04.2019 г., гр. Плевен № 54, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
ОТНОСНО: Продажба на незастроени уреПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
гулирани поземлени имоти, с идентификатори:
56722.654.227 -УПИ VІ, отреден за административно обслужване и подземни гаражи и 56722.654.472
- УПИ VІІІ, отреден за административно обслуж- Р Е Ш Е Н И Е №1304/24.04.2019 г., гр. Плевен
ване, находящи се в ж.к.„Сторгозия”, кв.715а по ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
плана на гр. Плевен
имот, представляващ незастроен УПИ VІІ-235, отНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, реден за жилищно строителство, кв.9, по плана на
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна- с. Буковлък
та администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местначл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински та администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2
съвет - Плевен,
от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1 и
ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
№7 на Общински съвет - Плевен,
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
1. Да се продадат незастроени урегулирани поР Е Ш И:
землени имоти, находящи се в град Плевен, ж.к.
„Сторгозия”, чрез публичен търг с тайно наддаване, 1. Допълва „Годишна програма за управление и
с предварително представяне на предложенията от разпореждане с имотите - общинска собственост
участниците в администрацията на Община Плевен, в Община Плевен през 2019 година”, в раздел ІІІ,
с депозит за участие в търга в размер на 10% и пър- точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде” с незастроен УПИ VІІ - 235
воначална цена, както следва:
1.1. УПИ VІ, кв.715а с идентификатор с площ 770 кв.м., отреден за жилищно строител56722.654.227 с площ 2 549кв.м., отреден за адми- ство, кв.9 по плана на с. Буковлък, актуван с АОС
нистративно обслужване и подземни гаражи, съглас- №42910/19.03.2019 г.
но АОС №42409/08.11.2017 г., с първоначална цена 2. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг за продажба на имота по т.1, чрез пред230 000 (двеста и тридесет хиляди) лева без ДДС;
1.2. УПИ VІІІ, кв.715а с идентификатор варително представяне на предложенията от учас56722.654.472 с площ 1 032кв.м., отреден за ад- тниците в администрацията на Община Плевен, при
министративно
обслужване,
съгласно
АОС първоначална цена 7 000 (седем хиляди) лева без
№42411/08.11.2017 г., с първоначална цена 100 000 ДДС и депозит 10% от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назна(сто хиляди)лева без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи чи комисия, която да организира и проведе търга за
комисия, която да организира и проведе публичните продажба на имота.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склютъргове.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да чи договор за продажба на имота по т.1, съгласно норсключи договори за продажба на имотите по т.1, съ- мативните изисквания, със спечелилия участник.
гласно нормативните изисквания, със спечелилите Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- Закона за местното самоуправление и местната адние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона министрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
за местното самоуправление и местната админи- Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2,
страция, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин- чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на
ската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
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Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1702/09.04.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54,
точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1305/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот, представляващ незастроен УПИ V, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на
с.Буковлък, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. 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 V с площ 595 кв.м., отреден за жилищно
строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, актуван
с АОС №34530/14.04.2006 г. при първоначална цена
6 000 (шест хиляди) 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 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1726/16.04.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 18 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
Р Е Ш Е Н И Е №1306/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, с идентификатор
56722.654.212 - УПИ ІІ, отреден за магазин и битови услуги и 56722.654.218 - УПИ ІV, отреден за
административно обслужване и подземни гаражи,
находящи се в ж.к. „Сторгозия”, кв.715 по плана на
град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продадат незастроени урегулирани поземлени имоти, находящи се в град Плевен, ж.к.
„Сторгозия”, чрез публичен търг с тайно наддаване,
с предварително представяне на предложенията от
участниците в администрацията на Община Плевен,
с депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната цена, както следва:
1.1. УПИ ІІ, кв.715 с идентификатор 56722.654.212,
с площ 2 608кв.м., отреден за магазини и битови услуги, съгласно АОС №42404/08.11.2017 г., с първоначална цена 225 000 (двеста двадесет и пет хиляди)
лева без ДДС.
1.2. УПИ ІV, кв.715 с идентификатор 56722.654.218,
с площ 2 831кв.м., отреден за административно
обслужване и подземни гаражи, съгласно АОС
№42406/08.11.2017 г., с първоначална цена 245 000
(двеста четиридесет и пет хиляди) лева без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе публичните
търгове.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договори за продажба на имотите по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилите
участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1717/12.04.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 24.04.2019 г., Протокол № 54, 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 №1307/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен поземлен

брой 63
9.05.2019 г.
имот с идентификатор 56722.656.511 - УПИ ІХ - 844,
кв.565 по плана на град Плевен, ул. „д-р Г. М. Димитров” №75 с площ 590 кв.м., отреден за жилищно
строителство
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и
чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС №42865/06.12.2018
г., находящ се в град Плевен ул. „д-р Г.М.Димитров”
№75, представляващ незастроен поземлен имот с
идентификатор 56722.656.511 - УПИ ІХ-844, кв.565,
отреден за жилищно строителство, с площ 590 кв.м.,
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при
първоначална цена 27 000 (двадесет и седем хиляди)
лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10%
от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1718/12.04.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 20 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1308/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на
ползване на Народно читалище „Пробуда”1927” с. Мечка, върху общински недвижим имот, находящ
се в с. Мечка, актуван с АОС №31590/21.04.2000 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.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и 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 „Пробуда-1927 - с. Мечка, върху недвижим, нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в с. Мечка, ул. „Васил
Левски” №56, актуван с АОС №31590/21.04.2000 г.,
представляващ, както следва:
1.1. Част от първи етаж на двуетажна сграда за култура и изкуство с идентификатор 47963.501.198.1,
състоящ се от библиотека, киносалон и сцена с обща
площ 165 кв.м. и част от втори етаж, състоящ се от
две зали и едно помещение с обща площ 147 кв.м.
1.2. Едноетажна сграда за култура и изкуство
(пристройка) с идентификатор 47963.501.198.2 със
застроена площ 91 кв.м.
По кадастрална карта имотът се намира в поземлен
имот с идентификатор 47963.501.198, а по регулация
в УПИ VІІІ, кв.8, по плана на с. Мечка.
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 „Пробуда 1927” - с. Мечка.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи с представляващия Народно читалище
„Пробуда 1927” - с. Мечка, 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.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1706/10.04.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол №
54, 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 №1309/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на
ползване на Народно читалище „Христо Ботев 1927”
- с. Бохот, върху общински недвижим имот, находящ
се в с. Бохот, актуван с АОС №38255/19.12.2012 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, 4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.62, сключи с представляващия Народно читалище „Роал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
долюбие - 2018”, гр. Плевен договор за безвъзмездно право на ползване, съгласно действащите разпоОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
редби и условията по предходните точки.
Р Е Ш И:
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Народно читалище „Христо Ботев 1927” - с. Бохот, Закона за местното самоуправление и местната адвърху недвижим, нежилищен общински имот - част- министрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската
на общинска собственост, представляващ целият собственост и чл.62, ал.3, 4 и 5 от Наредба №7 на
втори етаж със застроена площ 327,56 кв.м., със- Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
тоящ се от лекционна зала, читалня, канцелария и Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСскладове от източната страна на двуетажна масивна 1700/08.04.2019 г., на заседание на Общински съвет
сграда, находящ се в УПИ V, кв.5 по плана на с. Бо- - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54,
хот, актуван с АОС №38255/19.12.2012 г.
точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официал2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди ния печат на Общински съвет - Плевен.
за срок от 5 (пет) години.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота по т.1, както
и такса смет, са за сметка на Народно читалище Р Е Ш Е Н И Е №1312/24.04.2019 г., гр. Плевен
„Христо Ботев 1927” - с. Бохот.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да ОТНОСНО: Приемане на дарение на недвижим
сключи с представляващия Народно читалище имот от Петър Петров и Маргарита Петрова,
„Христо Ботев 1927” - с. Бохот, договор за безвъз- представляващ лозе с площ 600 кв.м., с идентифимездно право на ползване, съгласно действащите катор 56722.723.103, в м. „Табакова чешма”, землище град Плевен
разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за т.8 от Закона за местното самоуправление и местнаместното самоуправление и местната администрация, та администрация, чл.34, ал.3 от Закона за общин§4 от Преходните и заключителни разпоредби на За- ската собственост, чл.5, т.2 и чл.7, т.3 от Наредба №7
кона за народните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за на Общински съвет - Плевен,
общинската собственост и чл.62, ал.2 от Наредба №7
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Р Е Ш И:
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1705/10.04.2019 г., на заседание на Общински съвет 1. Дава съгласие да бъде прието дарение на недви- Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54, жим имот, собственост на Петър Петров и Маргаточка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния рита Петрова, представляващ лозе с площ 600 кв.м.,
с идентификатор 56722.723.103 в м. „Табакова чешпечат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ма”, землището на град Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
договор за дарение с правоимащото лице за имота
съгласно т.1.
Р Е Ш Е Н И Е №1310/24.04.2019 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на осОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
към съществуващ магазин за хранителни стоки Закона за местното самоуправление и местната адвърху общински недвижим имот в град Плевен, ж.к. министрация, чл.34, ал.3 от Закона за общинската
„Сторгозия”, кв.713- ПИ 56722.655.82
собственост, чл.5, т.2 и чл.7, т.3 от Наредба №7 на
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна- Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСта администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона 1703/09.04.2019г., на заседание на Общински съвет
за общинската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54,
№7 на Общински съвет - Плевен,
точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш И:
1. Да се учреди на ЕТ „Никола Найденов” възмездно право на пристрояване с разгъната застроена площ
Р Е Ш Е Н И Е №1313/24.04.2019 г., гр. Плевен
10,40 кв.м. (десет кв.м. и четиридесет кв.см.) върху
общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, ОТНОСНО: Проект за Уличен водопровод за
ж.к. „Сторгозия” /между бл.22 и бл.37/, представляващ УПИ ІІ-22, кв.10 от ОК27 до ОК28, с. Къртожабезастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор не, Община Плевен
56722.655.82- УПИ І, кв.713, актуван с акт за частна На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното саобщинско собственост №40638/07.10.2015 г., по одо- моуправление и местната администрация и чл.8 от
брен инвестиционен проект, към съществуващ мага- Закона за общинската собственост,
зин, собственост на ЕТ „Никола Найденов”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. Правото на пристрояване и надстрояване да се
Р Е Ш И:
учреди за сумата от 550 (петстотин и петдесет) лева
1. Дава съгласие Бисер Борисов Кунчев, с адрес
без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи ж.к. „Сторгозия”, №16, ет.10, ап.51, град Плевен да
договор за учредяване възмездно право на пристро- изгради със собствени средства „Уличен водопровод
яване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и за УПИ ІІ-22, кв.10 от ОК 27до ОК28, с. Къртожабене, Община Плевен с дължина 41 м.
нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- 2. Съгласието по т.1 са дава за срока, в който е в
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от сила Разрешението за строеж - 10 (десет) години.
Закона за местното самоуправление и местната ад- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опраминистрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за вомощено лице да извърши необходимите правни и
общинската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба фактически действия, в изпълнение на настоящото
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Решение.
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ Мотиви: Настоящото решение е прието на основаОбС-1697/03.04.2019 г., на заседание на Общински ние чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправлесъвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол ние и местната администрация и чл.8 от Закона за
№ 54, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с общинската собственост, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСофициалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 1698/04.04.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54,
точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалР Е Ш Е Н И Е №1311/24.04.2019 г., гр. Плевен ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на
ползване на Народно читалище „Родолюбие” - 2018,
върху общински недвижим имот, находящ се в град
Р Е Ш Е Н И Е №1314/24.04.2019 г., гр. Плевен
Плевен, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, ОТНОСНО: Заявление за разрешение за изменение
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна- на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА
та администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общин- РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземската собственост и чл.62, ал.3, 4 и 5 от Наредба №7 лен имот V-651.256, 651.258, 651.259, 651.444 и поземна Общински съвет - Плевен,
лен имот с идентификатор 651.643, попадащ в улица
по ок 74 към ок 57 в кв.610 по плана на гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
Р Е Ш И:
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местна1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на та администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона
Народно читалище „Родолюбие - 2018”, гр. Плевен за устройство на територията при условията на чл.15,
върху недвижим нежилищен имот, представляващ ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията,
І-ви етаж от двуетажна сграда с идентификатор
56722.659.627.1 със застроена площ 85 кв.м., наОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ходящ се на ул. „Любен Каравелов” №3а /Дачева
Р Е Ш И:
къща/, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.
1. Дава съгласие да се измени действащия Под2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди робен устройствен план - План за регулация и заза срок от 5 (пет) години.
строяване за урегулиран поземлен имот V-651.256,
3. Консумативните разходи, свързани с текущото 651.258, 651.259, 651.444 и поземлен имот с идентиобслужване и поддръжка на имота, както и такса фикатор 651.643, попадащ в улица по ок74 към ок57
битови отпадъци са за сметка на Народно читалище в кв.610 по плана на град Плевен.
„Родолюбие - 2018”, гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус-
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не със Заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона
за устройство на територията да се изработи проект
за изменение на действащия Подробен устройствен
план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот - V-651.256., 651.258, 651.259,
651.444 и поземлен имот с идентификатор 651.643,
попадащ в улица по ок 74 към ок 57 в кв.610 по плана на град Плевен.
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.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за
устройство на територията при условията на чл.15,
ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1723/15.04.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г.,
Протокол № 54, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1315/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.383.17 в местността „Момин геран” 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
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
56722.383.17 в местността „Момин геран” в землището на град 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
56722.383.17 в местността „Момин геран” в землището на град 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 чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1722/15.04.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 28 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1316/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на местен път, представляващ имот
с идентификатор 56722.260.371 в местността
Комудара, землище гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на
местен път, представляващ имот с идентификатор
56722.260.371 в местността „Комудара”, землище
град Плевен, преминаващо от части през следните
поземлени имоти с начин на трайно ползване - нива:
260.12, 260.13, 260.14, 260.18 и 260.19.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен
устройствен план по т.1.
3. 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 осно-
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вание 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.№ ОбС1724/15.04.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54,
точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1317/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия
Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.652.5 и 56722.652.578, урегулирани поземлени имоти III и IV,кв. 607, по плана нагр. Плевен и
сключване на предварителен договор, на основание
чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.15, ал.3, във връзка с
ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19
от Закона за задълженията и договорите, чл.8, ал.1 и
чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,
и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Подробен устройствен план - План за
застрояване за поземлени имоти с идентификатори
56722.652.5 и 56722.652.578, урегулирани поземлени имоти ІІІ и ІV, кв.607 по плана на град Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, съгласно приет
ПУП-ПРЗ по т.1 за продажба на 376 кв.м. - ид. част
от общински имот с идентификатор 56722.652.578
на „АГРИНА” ЕООД на стойност 20 000 (двадесет
хиляди) лева без ДДС.
3. В случай, че изменението на приетият с протокол №50 от 13.12.2018 г. на ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.8, не бъде
одобрено и не влезе в сила шест месеца след сключване на предварителния договор се извършва нова
оценка, въз основа на която се сключва окончателен
договор.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта за изменение на плана и представяне на скица-проект от
Служба по геодезия, картография и кадастър - град
Плевен за ПУП-ПРЗ по т.1, да сключи окончателен
договор с „АГРИНА” ЕООД.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за
устройство на територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и чл.50 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1720/15.04.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол № 54,
точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

не със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона
за устройство на територията да се изработи проект
за изменение на действащия Подробен устройствен
план - План за регулация и застрояване за УПИ ІХ,
кв.622 по плана на град Плевен и прилежащи улици от изток ПИ 652.167 от запад и юг ПИ 652.168 и
план схеми за комуникационно транспортната мрежа в обхвата на УПИ ІІІ, кв.622 и поземлени имоти
561.906., 561.904, 652.167 и 652.168.
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.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за
устройство на територията при условията на чл.15,
ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1721/15.04.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 31 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

вомощено 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, чл.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1728/16.04.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол
№ 54, точка 33 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 №1319/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване на безсрочен сервитут
върху поземлени имоти в горски територии - частна общинска собственост, на основание чл.61, ал.1,
т.5 от Закона за горите за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз”
ЕАД, етап - „Линейна част”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.1, т.3 от Закона за
горите,

Р Е Ш Е Н И Е №1321/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за изграждане на силово - укрепваща конструкция: подпорна стена с ламели 2-6 и 2-7
и водопонижаващи дренажни ребра, разположени в
поземлен имот с идентификатор 06999.41.6 в землището на с. Буковлък, Община Плевен по проект
за укрепителни и отводнителни мероприятия на
база инженерно-геоложки проучвания на свлачища
с регистрационни номера PVN 24.06999.01 и PVN
24.06999.02
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема предложението на „Булгартрансгаз”
ЕАД за учредяване на безсрочен възмезден сервитут
върху имоти общинска собственост - горски територии, както следва:
1.1. ПИ 62116.69.1, площ за ограничено ползване:
0,602 дка., землище с. Ралево, Община Плевен, на
стойност 1 400 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС;
1.2. ПИ 17258.74.12, площ за ограничено ползване:
1, 078 дка., землище с. Горталово, на стойност 2 100
(две хиляди и сто) лева без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
извърши всички правни и фактически действия за
учредяване на възмездния сервитут в посочените в
т.1 общински имоти, необходими за изграждане на
националния обект „Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз”ЕАД, паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница”, както и договора, изготвен
по реда на чл.63, ал.8 от Закона за горите.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.1, т.3 от Закона за горите
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1725/15.04.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 32 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 №1320/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУППЗ за ПИ 715.46, 715.32 и 715.47 в местността „Табакова чешма” в землището на град Плевен
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, чл.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен
устройствен план - Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за изграждане на
силово - укрепваща конструкция: подпорна стена с
ламели 2-6 и 2-7 и водопонижаващи дренажни ребра, разположени в поземлен имот с идентификатор
06999.41.6 в землището на с. Буковлък, Община
Плевен по проект за укрепителни и отводнителни
мероприятия на база инженерно-геоложки проучвания на свлачища с регистрационни номера PVN
24.06999.01 и PVN 24.06999.02 - втори етап, разположена в поземлен имот с идентификатор 06999.41.6, с
начин на трайно ползване - депо за битови отпадъци,
частна общинска собственост.
2. Дава предварително съгласие за разполагане на
силово - укрепваща конструкция: подпорна стена с
ламели 2-6 и 2-7 и водопонижаващи дренажни ребра, в поземлен имот с идентификатор 06999.41.6, с
начин на трайно ползване - депо за битови отпадъци,
частна 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-1733/23.04.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019
г., Протокол № 54, точка 34 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 №1318/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ, кв.622, по плана
на град Плевен и прилежащи улици от изток ПИ
652.167, от запад и юг ПИ 652.168 и план схеми за
комуникационно транспортната мрежа в обхвата на УПИ ІІІ, кв.622 и поземлени имоти 561906,
561.904, 652.167 и 652.168
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
Р Е Ш И:
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 1. Разрешава изработване на проект за Подробен
от Закона за устройство на територията при услови- устройствен план - План за застрояване за поземлеята на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на ни имоти 715.46, 715.47 и 715.32 в местността „Табакова чешма” в землището на град Плевен.
територията,
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен
устройствен план - План за поземлени имоти 715.46,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
715.47 и 715.32 в местността „Табакова чешма” в
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия Подро- землището на град Плевен.
бен устройствен план - План за регулация за УПИ 3. Дава съгласие за промяна характера на ПИ 715.47
ІХ, кв.622 по плана на гр. Плевен и прилежащи ули- (тупик) от публична общинска собственост в частци от изток ПИ 652.167, от запад и юг ПИ 652.168 и на общинска собственост по приложено графично
план схеми за комуникационно транспортната мре- предложение за изработване на ПУП-ПЗ за поземле- Р Е Ш Е Н И Е №1322/24.04.2019 г., гр. Плевен
жа в обхвата на УПИ ІІІ, кв.622 и поземлени имоти ни имоти 715.46, 715.47 и 715.32 в местността „Таба- ОТНОСНО: Закупуване на къща, стопанска сгракова чешма” в землището на град Плевен.
561.906, 561.904, 652.167 и 652.168.
да и гараж, построени в общински недвижим имот
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус- 4. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра- УПИ ІХ, кв.17, по плана на с.Опанец
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На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да не закупи от Стефко Стефанов Ангелов сгради с отстъпено право на строеж с идентификатори,
както следва: 53583.201.186.2 - двуетажна жилищна
сграда с площ 72 кв.м.; 53583.201.186.1 - селскостопанска сграда с площ 17 кв.м. и 53583.201.186.3 - гараж с площ 15 кв.м., разположени в поземлен имот
с идентификатор 53583.201.186 - УПИ ІХ, кв.17
по плана на с.Опанец, Община Плевен за сумата
30 000,00 (тридесет хиляди) лева без ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2
и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1729/17.04.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 24.04.2019 г., Протокол № 54, точка 35 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 №1323/24.04.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен - публична общинска собственост на територията на
град Плевен „За открита спортна площадка”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години
имот - публична общинска собственост, представляващ терен, отреден за озеленяване с виза за проектиране от 07.08.2012 г. от Главен архитект на Община
Плевен „За открита спортна площадка” по чл.140,
ал.3 във връзка с чл.51, ал.3 и чл.55 от Закона за устройство на територията, находящ се в град Плевен,
ж.к. „Сторгозия” ,УПИ ІХ, кв.722г, с площ 885 кв.м.,
актуван с АОС №37629/16.07.2012 г.
2. Отдаването под наем на общинския имот по т.1
да се извърши чрез публично оповестен конкурс с
тайно наддаване чрез предварително представяне на
предложения от участниците в администрацията на
Община Плевен при първоначална наемна цена от
0,10 лв./ кв.м. без ДДС.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати,
които отговарят на следните изисквания:
- да са физически или юридически лица, учредени
и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон
с право да извършат стопанска дейност;
- чуждестранни лица да са със седалище или гражданско от държава - членка на Европейския съюз;
- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в
производство по ликвидация съобразно съответното
законодателство;
- да нямат задължения към Община Плевен;
- да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен;
- да запазят предназначението на имота „За открита спортна площадка”;
- да предоставя за безплатно ползване обекта за организиране на спортни състезания.
4. Публично оповестеният конкурс да се проведе
при следните конкурсни критерии за отдаване под
наем със следните тежести:
4.1. Наемна цена 60% .
4.2. Размер на инвестицията за допустимите дейности по визата - 40%.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лица да организира и проведе конкурса и сключи договор за наем със спечелилия участник,
съгласно протокола на конкурсната комисия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1732/23.04.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 24.04.2019 г., Протокол
№ 54, точка 36 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

