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На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1 от Наредба за 
условията и реда за извършване на екологична оценка и във 
връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Община Плевен съобщават на всички заинтересовани физически и 
юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД ПЛЕВЕН  се 
организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на 
проекта на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД ПЛЕВЕН.

Предварителният проект може да се види на сайта на Община 
Плевен на адрес: https://www.pleven.bg/bg/obsht-ustroystven-plan-
na-gr-pleven/predvaritelen-proekt-obsht-ustroystven-plan-na-gr-
pleven и в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане“ №2, ет.4, 
стая 93 от 06.06.2019 г. до 05.07.2019 г. всеки работен ден от 9.00 
до 11.00 часа.

Доклада за екологична оценка на ОУП на град Плевен може да 
се види на сайта на Община Плевен на адрес: https://www.pleven.
bg/bg/obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven/ekologichna-otsenka-na-
obsht-ustroystven-plan-na-grpleven  и в сградата на Община Плевен, 
пл. „Възраждане“ №2, ет.1, стая 16 от 06.06.2019 г. до 05.07.2019 г. 
всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.07.2019 г.  
от 16 часа в зала „Гена Димитрова“, етаж 1 на Регионална 
библиотека „Христо Смирненски“, гр. Плевен.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, 
в ЦАОГ към Община Плевен, 5800, гр. Плевен, пл „Възраждане“ № 4, 
е-mail: mayor@pleven.bg се приемат и писмени мнения, становища 
и възражения, относно посочените документи.

 
ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен

Община Плевен ще получи 15 млн. лева, кандидат-
ствайки по процедура „Мерки за адресиране на транспор-
та като източник на замърсяване на атмосферния въз-
дух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.”, стана ясно от писмо на Управляващия 
орган на ОПОС.

Община Плевен е определена като бенефициент по 
програмата, като според първоначалните разчети може-

ше да кандидатства с проект за доставката на 10 нови 
електробуса на стойност 7 600 000 лв. В мотивирано 
писмо кметът Георг Спартански обоснова необходи-
мостта от по-голям брой екологични транспортни сред-
ства. Мотивите бяха уважени от Управляващия орган 
на Оператвна програма „Околна среда” и сумата е за-
вишена на 15 млн. лева. Проектните намерения на Об-
щина Плевен са с тях да бъдат закупени 14 електробуса, 
зарядни станции и обслужваща техника. Крайният срок 

за разработване и депозиране на проекта е 31 август. 
Очаква се до края на годината финансирането да бъде 
одобрено. С неговото изпълнение градът ни ще стане 
единственият в Европа с изцяло екологичен градски 
транспорт, каза кметът Георг Спартански.

С новите електробуси ще се обслужват линии пре-
димно в Индустриалната зона на Плевен, за които няма 
кандидати при обявените търгове, както и ще бъдат по-
добрени връзките между отделните квартали на града. 

Георг Спартански: 

Плевен ще стане единственият град в Европа 
с изцяло екологичен градски транспорт

Радио 1 Плевен с регионална програма
от 10 до 14 часа всеки делничен ден

„Шарено петле” събра малки и 
големи за втора поред година

ОБЯВА
ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЪЖДАНЕ

От 4 до 8 юли нашият град 
беше домакин на Фестивала за 
куклено изкуство „Шарено пе-
тле“. В истински празник на те-
атралното изкуство се превърна 
второто издание, организирано 
от Община Плевен и Драматич-
но-куклен театър „Иван Радо-
ев“. Форумът събра най-добри-
те български представления за 
изминалите няколко творчески  
сезона. В рамките на пет дни 
имаше 12 събития за деца и въз-
растни, които  се проведоха в 
залите на ДКТ „Иван Радоев“ и  
на открито. Входът за всички бе 

свободен, с предварително раз-
дадени пропуски.

Фестивала откри кметът Ге-
орг Спартански. „Пожелавам от 
сърце на децата на Плевен и на 
всички малчугани детството ви 
да е слънчево, топло и с много 
емоции. За да има театър и за-
бавление за децата ние за втора 
поред година провеждаме този 
фестивал. Той е за нашите, за 
вашите, за плевенските деца. 
Нека да ни е честито второто му 
издание и вярвам, че това е едно 
хубаво начало на дълголетна 
традиция, която посвещаваме на 

децата на Плевен, най-красиво-
то, което имаме. Пожелавам ви 
петдневни незабравими емоции 
с великолепните артисти от бъл-
гарските театри”, каза в слово-
то си при откриването кметът 
Спартански.

Директорът на ДКТ „Иван 
Радоев“  Васил Василев поздра-
ви всички участници и с гор-
дост заяви, че  тази година се  
отбелзяват две кръгли годишни-
ни - 100 години професионален 
театър и  60 години куклено из-
куство в Плевен. 

Продължава на стр. 2
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„Шарено петле” събра малки и големи за втора поред година

Официална делегация от Об-
щина Плевен беше на посеще-
ние в Централен администрати-
вен окръг на Москва по покана 
на префектурата на ЦАО. По 
време на разговорите е напра-
вен преглед на свършеното през 
годините, на партньорството и 
как може да продължи сътруд-
ничеството занапред. Друга ва-
жна тема е била честването на 
20-годишнината от побратимя-
ването, която се навършва през 
2021 година. Водената от кме-
та Георг Спартански делегация 
се е срещнала с ръководителя 
на апарата на Префектурата 
Николай Малиничев, начални-
ка на организационния отдел 
Дмитрий Семьонов, начални-
ка на управлението по благо-
устройство Дмитрий Бухнаев 
и съветника по международни 
дейности Нели Колесникова. 
„Те са абсолютно готови да ни 
съдействат във всякакъв формат, 
но им казах откровено, че иде-
ите за съвместни бизнес проек-
ти между ЦАО и Плевен не са 
твърде реалистични, с оглед раз-
личните мащаби и възможнос-
ти”, сподели Георг Спартански, 
след като се завърна от Москва. 
Като примери за несъвмести-
мост той е изтъкнал предложе-
нието на бившия кмет Юрий 
Лужков плевенски строителен 
холдинг да участва като подиз-
пълнител в изграждане на жили-
щен комплекс, на което нашите 
строителни фирми не отклик-
нали адекватно. Друг пример 
са цигарите „Кремльовские“, 
които някогашното дружество 

Плевен ще развива културните връзки с
Централен административен окръг на Москва

„Плевен-БТ“ изнася за Русия, 
но ликвидацията на фабриката в 
Плевен слага край на договора. 
Кметът се сети и за някогашния 
интерес на друг свой московски 
колега, който питал колко вла-
кови композиции или самолети 
със селскостопанска продукция 
може да изнася Плевен дневно. 
„При тази огромната конкурен-
ция на руския пазар ние не мо-
жем да чакаме някой да ни носи 
на ръце, не е реалистично да 
участваме в съвместни бизнес 
начинания, най-малкото защо-
то не можем да командироваме 
плевенския бизнес, но със си-
гурност няма малки и големи в 
областта на образованието, кул-
турата, религията и изкуствата”, 
подчерта градоначалникът.

Това, което Плевен може да 
предложи на Централен адми-
нистративен окръг на Москва, 
е да продължи развитието на 
културните отношения с размя-
ната на творчески колективи и 
тематични изложби, показващи 
историята на Плевен и Руско-
турската освободителна война. 
За съжаление съвременните 
поколения в Русия знаят мно-
го малко за войната от 1877-
78, тъй като Руската империя 
е водила 10 войни с Османска-
та, допълни Георг Спартански. 
Нашата делегация е предложи-
ла да се направи практическо 
партньорство между московски 
училища и три елитни плевен-
ски гимназии - математическа, 
езиковата и по изкуствата, кое-
то е било прието. 

Била е разисквана и темата 

за туризма. „Представих моята 
идея Габрово, Търново, Русе, 
Плевен, Троян и Ловеч да из-
работят общ туристически про-
дукт за определена категория 
хора. Вместо малките ни общи-
ни да се борят помежду си за 
туристи, те могат да изготвят 
общ пакет и туроператорите да 
организират групи от морските 
ни курорти, които круизово да 

правят четири-петдневна оби-
колка на забележителностите 
във вътрешността на страната. 
Първо обаче трябва да си опра-
вим нашата къщичка, след това 
да се направи една среща меж-
ду кметовете на тези общини и 
да изготвим общ туристически 
продукт”, посочи Спартански. 
И уточни, че предстои през ля-
тото да бъде направен ремонт 

на сградата в Градската градина, 
където ще бъде разположен Ту-
ристическият информационен 
център. Трябва и да бъдат усвое-
ни 700 000 лева, които правител-
ството се съгласи да отпусне за 
ремонти на туристически обек-
ти - Къща-музей „Александър 
ІІ“, Параклис-мавзолей „Св. Ге-
орги Победоносец“ и подстъпа 
към Скобелев парк. 

Продължава от стр. 1
„През последните три годи-

ни Община Плевен и театърът 
гледат в една посока при реали-
зирането на различни събития, 
каквото е фестивалът „Шарено 
петле“. Той  е продължение на  
предишния престижен куклен 
фестивал „Хора и кукли“.  Пет-
лето остава запазена марка за 
Плевен, сантимент към онова, 
което красеше  сградата на кук-
ления театър”,  каза началникът 
на отдел „Култура“ Стефка Гри-
горова.

Този фестивал вече има мяс-
то в културния календар на Пле-
вен, децата и родителите с не-
търпение очакват гостуващите 
представления. 

В програмата на тазгодиш-
ното издание за първи път взе 
участие и плевенска трупа с 
постановката „Аладин и въл-
шебната лампа“ на режисьора 
Милена Мавродиева. За мал-
чуганите беше организирано   
ателие за изработка на кукли 
от прежда. Те се забавляваха, 
правейки и модел на символа 
на фестивала-шареното петле. 

Някои от спектаклите бяха 

дело на чуждестранни режи-
сьори. По време на изданието 
международен театрален на-
блюдател от Русия, събираше 
впечатления, с цел да пред-
стави плевенския фестивал. 
За програмата на това издание  
принос имаше Калина Ваген-
щайн - селекционер на фести-
вала. 

„Шарено петле“  започна със 
спектакъла „Фолклорна магия“ 
на Държавен куклен театър - 
Стара Загора. Представлението 
на  проф. Боньо Лунгов, се игра 
на площада пред сградата на те-
атъра и събра публика от всички 
възрасти. 

През  миналата година ор-
ганизаторите  изявиха желание 
да има различен тип елементи - 
чуждестранни участия и таки-
ва, които представят междуна-
родно  сътрудничество. В този 
смисъл спектакълът „Хроно-
лог“  на ДКТ - Видин е харак-
терен точно за тази тенденция. 
Концепцията е изцяло френ-
ска с режисьор  Езекел Гарсия 
Ромеу,  но представлението е 
създадено и подуцирано в Бъл-
гария. Подобен пример бе и 

В началото на юни стартира 
Проект „Подобряване материал-
ната база в Общински домашен 
социален патронаж - Плевен”, 
чрез който Община  Плевен ще 
обнови материалната база на 
предоставяната услуга със сред-
ства от Фонд „Социална закри-
ла” към Министерство на труда 
и социалната политика. Съглас-
но подписания договор за съв-

местна дейност  финансовите 
средства, предоставени от Фон-
да, са в размер на 22 053,60 лв., а 
собственото финансово участие 
е 2 450,40 лв. Срокът за изпъл-
нение на дейностите по проекта 
е до 30 ноември 2019 г.

Домашен социален патронаж 
е социална услуга, предоставяна 
от Община Плевен. През март 
2018 г.  капацитетът й беше уве-

личен от 300 на 400 потребители.
Със средствата по проек-

та ще се закупят нови електри-
чески пекарни и други профе-
сионални електроуреди, които 
ще се използват в ежедневната 
работа на персонала. Това ще 
допринесе в значителна степен 
за подобряване на работата им и 
повишаване качеството на пре-
доставяната храна.

Общината подписа договор
за подобряване на материалната база

в домашния патронаж

спектакълът „Авеню Кю“  на 
Столичен куклен театър, с кой-
то бе закрит фестивалът. 

За най-малките зрители има-
ше няколко представления: ин-
терактивна куклена миниатюра 
„Приказна мисия с Чародея“, 
авторски спектакъл на Ману-
ела Саркисян и „Филифьонката, 
която вярваше в бедствия“ на 
ДКТ - Бургас с режисьор Петър 

Тодоров. 
В програмата бяха включе-

ни две представления, които 
изключително много пътуват в 
чужбина -  „Кокошка с брошка“ 
на Център за изкуства „За Родо-
пите“ - Смолян и постановката 
за възрастни на Пъпетс Лаб - 
София - „Аз, Сизиф“. И двата 
спектакъла са били на повече 
от 30 фестивала по света и имат 

множество международни на-
гради. Всеки един от тях е игран 
на три континента.  

Истинско предизвикателство 
за  участниците и за зрителите 
бе перформативната инсталация 
PURЕ/ ЧИСТ, инсталирана в 
цялото пространство на втория 
етаж, чиято концепция и режи-
сура са дело на Християн Бака-
лов.  
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Р Е Ш Е Н И Е №1362/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба 

№1 на Общински съвет - Плевен за обществения ред 
и опазване на общинските и други имоти за общест-
вено ползване на територията на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за 
нормативните актове, чл.75, 76, 77 и 79 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение на Наредба №1 на 
Общински съвет - Плевен за обществения ред и опаз-
ване на общинските и други имоти за общо ползване 
на територията на Община Плевен.

§1. Наредба №1 на Общински съвет - Плевен за 
обществения ред и опазване на общинските и други 
имоти за общо ползване на територията на Община 
Плевен се променя както следва:

1. В чл.3, т.1, второ тире, след словосъчетанието 
„08.00 часа“ се поставя запетая и се добавя текста 
„когато следващият го ден също е празничен или по-
чивен“.

2. В чл.25, ал.1:
а) т.3 се отменя;
б) т.4 до т.22 се преномерират на т.3 до т.21.
3. В чл.25, ал.2 израза „на т.1-22“ се заменя с израза 

„на т.1-21“.
ІІ. Наредбата влиза в сила 7 (седем) дни след пуб-

ликуването й на интернет страницата на Общински 
съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за норматив-
ните актове, чл.75, 76, 77 и 79 от Административ-
нопроцесуалния кодекс, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1749/21.05.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
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 №1363/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1260/28.03.2019 

г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, 
чл.17, чл.16, ал.3 от Закона за лечебните заведения и 
ал.1, т.1 и чл.18, ал.2, т.1 от Наредба №8 на Общински 
съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №1260/28.03.2019 г. на Общин-
ски съвет - Плевен.

2. Възлага на Председателите на Постоянните коми-
сии по „Здравеопазване и социална политика“ и „Сто-
панска политика и транспорт“ в срок до 10.07.2019 г. 
да внесат в деловодството на Общински съвет - Пле-
вен, проект за решение за ликвидация на „Дентален 
център І-Плевен“ ЕООД, град Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зако-
на за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.17, 
чл.16, ал.3 от Закона за лечебните заведения и ал.1, т.1 
и чл.18, ал.2, т.1 от Наредба №8 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Мартин Митев - Предсе-
дател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0350-
6/12.06.2019г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 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 №1364/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Откриване на процедура за определя-

не на съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен 
и създаване на временна комисия за провеждане на 
процедурата по избора

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съ-
дебната власт,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Открива процедура за определяне на съдебни за-
седатели с мандат 2020 г. - 2024 г. за Окръжен съд - 
Плевен и утвърждава следните условия, ред и прави-
ла за нейното провеждане: 

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат 
дееспособни български граждани, които отговарят на 
следните условия: 

1.1. възраст от 21 до 68 години; 
1.2. имат настоящ адрес в община Плевен, която 

попада в рамките на съдебния район Окръжен съд - 
Плевен;

1.3. имат завършено най-малко средно образование; 
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, не-

зависимо от реабилитацията; 
1.5. да не страдат от психически заболявалия; 
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд; 
1.7. да не са общински съветници от съдебния район 

на Окръжен съд - Плевен; 
1.8. да не участват в ръководството на политическа 

партия, коалиция или организация с политически цели; 
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени орга-

ни, Министерството на вътрешните работи или в други 
органи от системата за национална сигурност, намира-
щи се в съдебния район на Окръжен съд - Плевен; 

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от 
два последователни мандата към същия съд. 

2. Утвърждава образци на документи, както следва: 
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседа-

тел, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, 

ал.3 от ЗСВ, (приложение №2); 
2.3. декларация за съответствие с изискването на 

чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ 

(приложение №4);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (при-

ложение №5).
3. В срок от 28.06.2019 г. до 24.07.2019 г., кандида-

тите за съдебни заседатели в Окръжен съд - Плевен, 
подават в деловодството на Общински съвет - Плевен 
документите по т.2. от настоящото решение, към кое-
то прилагат следните документи: 

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завър-

шено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда 

от психическо заболяване; 
3.4. данни за контакт на две лица, към които общин-

ските съвети да се обръщат за препоръки; 
3.5. мотивационно писмо; 
3.6. писмено съгласие; 
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 

67, ал. 3; 
3.8. документ за извършена проверка по реда на 

Закона за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия, ако са родени преди 
16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 
69, ал. 2 от ЗСВ.

II. Създава временна комисия в състав от 7 члена, 
както следва, както следва: 

Председател - Христослав Михайлов Михайлов
Заместник - председател - Катя Атанасова Христова
Секретар - Стефан Димитров Петков
Член - Йордан Христов Грижов
Член - Николай Николов Маринов
Член - Цветко Петров Цветков
Член - Ленко Дайчев Тодоров
1. Поставя следните задачи на временната комисия: 
- да извърши проверка на документите на канди-

датите, подали заявления за съдебни заседатели за 
Окръжен съд - Плевен и изготви доклад и списък на 
допуснатите кандидати; 

- да публикуват на интернет страницата на Общин-
ски съвет - Плевен, най-малко 14 дни преди датата 
на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната 
власт, списъкът на допуснатите до участие кандида-
ти, заедно с техните автобиографии, мотивационни 
писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от 
същия закон. Най-малко 10 на сто от лицата, които се 
включват в списъка, трябва да са с квалификация в 
областта на педагогиката, психологията и социалните 
дейности;

- да проведе, в свое открито заседание, изслушване 
на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, 
ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му 
и протокол от изслушването, които да публикува на 
интернет страницата на Община Плевен;

- да изготви и внесе в Общински съвет - Плевен до-
кладна записка с проект за решение - предложение 
за определяне на съдебните заседатели при Окръжен 
съд - Плевен за мандат 2020 г. - 2024 г., като приложи 
към докладната и протокола от изслушването и до-
клада от провеждането му.

2. Определя срок за приключване на работата на 
временната комисия - до 19.08.2019 г.

3. Възлага на председателя на Общински съвет - 
Плевен да обяви откриването на процедурата за оп-
ределяне на съдебни заседатели и условията, реда и 
правилата за нейното провеждане, съгласно насто-
ящото решение, като изготви съобщение, което да 
публикува интернет страницата на Общински съвет 
- Плевен и Община Плевен, в електронните медии, 
както и да се постави на информационното табло на 
Център за административно обслужване, находящ се 
на пл. „Възраждане” №4, град Плевен. 

На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предва-
рително изпълнение на настоящото решение, с оглед 
защитата на особено важни обществени интереси, 
свързани с осигуряване на съдебни заседатели при 
Окръжен съд - Плевен, спазване на сроковете съглас-
но Закона за съдебната власт и с оглед опасността от 
закъснението на изпълнението на настоящото реше-
ние. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение №1- заявление за кандидатстване за 

съдебен заседател;
2. Приложение №2 - декларация за липса на обстоя-

телства по чл.67, ал.3 от ЗСВ; 
3. Приложение №3 - декларация за съответствие с 

изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ;
4. Приложение №4 - писмено съгласие по чл.68, 

ал.3, т.7 от ЗСВ;
5. Приложение №5 - данни за лицата по чл.68, ал.3, 

т.5 от ЗСВ. 
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт,, по 
предложение от Мартин Митев - Председател на Об-
щински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-1772/10.06.2019 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-

но на 27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 3 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1365/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Откриване на процедура за опреде-

ляне на съдебни заседатели за Районен съд - Плевен 
и създаване на временна комисия за провеждане на 
процедурата по избора

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съ-
дебната власт,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Открива процедура за определяне на съдебни 
заседатели с мандат 2020 г. - 2024 г. за Районен съд 
- Плевен и утвърждава следните условия, ред и пра-
вила за нейното провеждане: 

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат 
дееспособни български граждани, които отговарят на 
следните условия: 

1.1. възраст от 21 до 68 години; 
1.2. имат настоящ адрес в община Плевен, която 

попада в рамките на съдебния район Районен съд - 
Плевен;

1.3. имат завършено най-малко средно образование; 
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, не-

зависимо от реабилитацията; 
1.5. да не страдат от психически заболявалия; 
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд; 
1.7. да не са общински съветници от съдебния район 

на Районен съд - Плевен; 
1.8. да не участват в ръководството на политическа 

партия, коалиция или организация с политически цели; 
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени орга-

ни, Министерството на вътрешните работи или в други 
органи от системата за национална сигурност, намира-
щи се в съдебния район на Районен съд - Плевен; 

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от 
два последователни мандата към същия съд. 

2. Утвърждава образци на документи, както следва: 
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседа-

тел, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, 

ал.3 от ЗСВ, (приложение №2); 
2.3. декларация за съответствие с изискването на 

чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ 

(приложение №4);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (при-

ложение №5).
3. В срок от 26.07.2019 г. до 26.08.2019 г., кандида-

тите за съдебни заседатели в Районен съд - Плевен, 
подават в деловодството на Общински съвет - Плевен 
документите по т.2. от настоящото решение, към кое-
то прилагат следните документи: 

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завър-

шено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда 

от психическо заболяване; 
3.4. данни за контакт на две лица, към които общин-

ските съвети да се обръщат за препоръки; 
3.5. мотивационно писмо; 
3.6. писмено съгласие; 
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 

67, ал. 3; 
3.8. документ за извършена проверка по реда на 

Закона за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия, ако са родени преди 
16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 
69, ал. 2 от ЗСВ.

II. Създава временна комисия в състав от 7 члена, 
както следва, както следва: 

Председател - Владислав Димитров Монов
Заместник - председател - Бойко Йорданов Тодоров
Секретар - Марияна Димитрова Илиева
Член - Стефан Димитров Петков
Член - Светослав Александров Доков
Член - Красимир Владимиров Владов
Член - Йордан Христов Грижов
1. Поставя следните задачи на временната комисия: 
- да извърши проверка на документите на канди-

датите, подали заявления за съдебни заседатели за 
Районен съд - Плевен и изготви доклад и списък на 
допуснатите кандидати; 

- да публикуват на интернет страницата на Общин-
ски съвет - Плевен, най-малко 14 дни преди датата 
на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната 
власт, списъкът на допуснатите до участие кандида-
ти, заедно с техните автобиографии, мотивационни 
писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от 
същия закон. Най-малко 10 на сто от лицата, които се 
включват в списъка, трябва да са с квалификация в 
областта на педагогиката, психологията и социалните 
дейности;

 - да проведе, в свое открито заседание, изслушване 
на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, 
ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му 
и протокол от изслушването, които да публикува на 
интернет страницата на Община Плевен;

- да изготви и внесе в Общински съвет - Плевен до-
кладна записка с проект за решение - предложение за 
определяне на съдебните заседатели при Районен съд 
- Плевен за мандат 2020 г. - 2024 г., като приложи към 
докладната и протокола от изслушването и доклада от 
провеждането му.

2. Определя срок за приключване на работата на 
временната комисия - до 19.09.2019 г.

3. Възлага на председателя на Общински съвет - 
Плевен да обяви откриването на процедурата за оп-
ределяне на съдебни заседатели и условията, реда и 
правилата за нейното провеждане, съгласно насто-
ящото решение, като изготви съобщение, което да 
публикува интернет страницата на Общински съвет 
- Плевен и Община Плевен, в електронните медии, 
както и да се постави на информационното табло на 
Център за административно обслужване, находящ се 
на пл. „Възраждане” №4, град Плевен. 

На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предва-
рително изпълнение на настоящото решение, с оглед 
защитата на особено важни обществени интереси, 
свързани с осигуряване на съдебни заседатели при 
Районен съд - Плевен, спазване на сроковете съгласно 
Закона за съдебната власт и с оглед опасността от за-
къснението на изпълнението на настоящото решение. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение №1 - заявление за кандидатстване за 

съдебен заседател;
2. Приложение №2 - декларация за липса на обстоя-

телства по чл.67, ал.3 от ЗСВ; 
3. Приложение №3 - декларация за съответствие с 

изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ;
4. Приложение №4 - писмено съгласие по чл.68, 

ал.3, т.7 от ЗСВ;
5. Приложение №5 - данни за лицата по чл.68, ал.3, 

т.5 от ЗСВ. 
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт,, по 
предложение от Мартин Митев - Председател на Об-
щински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-1779/10.06.2019 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 4 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1366/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на услуга - обществен 

превоз на пътници по утвърдено маршрутно разпи-
сание на автобусна линия от общинска транспортна 
схема, от квотата на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, в изпълнение на чл.19, ал.2 от 
Закона за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от На-
редба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за ут-
върждаване на транспортни схеми за осъществяване 
на обществени превози на пътници с автобуси и чл.4, 
§3 Регламент (ЕО)1370/2007 г. на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно 
обществените услуги за пътнически превоз с железо-
пътен и автомобилен транспорт, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се проведе процедура, с предмет: „Възлагане 
на обществен превоз на пътници по автобусна линия 
Плевен-Беглеж, с утвърдени маршрутни разписания 
(МР) от Общинска транспортна схема, от квотата на 
Община Плевен“.

2. Процедурата по т.1 да се проведе при спазване 
на реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
Закона за автомобилните превози и Наредба №2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси и чл.4, §3 Регламент 
(ЕО)1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съ-
вета от 23 октомври 2007 г., относно обществените 
услуги за пътнически превоз с железопътен и автомо-
билен транспорт. 

3. Определя срок на договора с избрания за изпъл-
нител: 5 години, максимално допустим по Закона за 
обществените поръчки (ЗОП).

4. Делегира на Кмета на Община Плевен провежда-
нето на процедура за възлагане на обществен превоз 
на пътници по автобусна линия от общинска транс-
портна схема, като го оправомощава да извърши 
всички правни и фактически действия необходими за 
изпълнение на настоящото решение, включително да 
сключи договор с избрания за изпълнител след проце-
дура проведена по ЗОП, по съгласувани и утвърдени 
маршрутни разписания, неразделна част от настоящо-
то решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, в изпълнение на чл.19, ал.2 от Закона за 
автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от Наредба №2 
от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване 
на транспортни схеми за осъществяване на общест-
вени превози на пътници с автобуси и чл.4, §3 Регла-
мент (ЕО)1370/2007 г. на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно общест-
вените услуги за пътнически превоз с железопътен 
и автомобилен транспорт, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1778/07.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1367/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№1172/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плевен за 
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поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ 
кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ 
АД - Мениджър на финансов инструмент „Фонд за 
градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/, 
част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 и Сосиете Женерал Експресбанк АД - съ-
финансираща институция

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.3, т.2, чл.4, т.7, чл.17, ал.1 и ал.2 и 
чл.19а от Закона за общинския дълг,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя т.5, подточка 5.1. от Решение 
№1172/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плевен, как-
то следва: текстът „Срок за усвояване на кредита - 12 
месеца след датата на сключване на договора за кредит“ 
се заменя със „Срок за усвояване на кредита - 24 месеца 
след датата на сключване на договора за кредит“.

2. Навсякъде в текста на Решение №1172/20.12.2018 
г. на Общински съвет - Плевен изразите „Сосиете Же-
нерал Експресбанк“ АД“ и „СЖЕБ“ да се заменят с 
„Експресбанк“АД“

3. В останалата си част Решение 1172/20.12.2018 г. 
на Общински съвет - Плевен остава непроменено.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
необходимите правни и фактически действия, за из-
пълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.3, т.2, чл.4, т.7, чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.19а от 
Закона за общинския дълг, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1555-1/18.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1368/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност упра-

вителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Пле-
вен и избиране на нов управител на дружеството

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, 
чл.17, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1 и ал.6 от Наредба №8 на 
Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност и не освобождава от 
отговорност инж.Ангел Василев Несторов - управи-
тел на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, считано от 
датата на вписване в Агенция по вписванията на но-
вия управител.

2. Избира за управител на „Тролейбусен транспорт“ 
ЕООД, гр. Плевен инж. Ангел Василев Несторов за 
срок от 3 (три) години.

3. Определя възнаграждение на управителя за срок 
от една година в размер на полученото месечно възна-
граждение към 30.03.2019 г., съгласно чл.45, ал.6, във 
връзка с чл.45, ал.2 и ал.3 от Наредба №8 на Общин-
ски съвет - Плевен.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извър-
ши необходимите правни и фактически действия, във 
връзка с прекратяване на договора за управление с 
инж. Ангел Василев Несторов и сключване на дого-
вор за управление с избрания управител на друже-
ството по т.2.

5. Възлага на новоизбрания управител на друже-
ството да извърши необходимите правни и фактиче-
ски действия пред Агенция по вписванията в изпъл-
нение на взетото решение. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, 
чл.17, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1 и ал.6 от Наредба №8 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1786/18.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1369/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Пряко възлагане на интегрирана об-

ществена услуга превоз на пътници, чрез електро-
бусен и автобусен транспорт, на територията на 
Община Плевен на вътрешен оператор „Тролейбусен 
транспорт“ ЕООД, гр. Плевен 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.16г и чл.16ж от Наредба 
№2 от 15.03.2002 г. на МТС за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществя-
ване на обществени превози на пътници с автобуси 
и (т.29), чл.7, §2, чл.5, §2, чл.1 §1 от Регламент ЕО 
№1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета 
от 23.10.2007 г. относно обществените услуги на път-
нически превоз с железопътен и автомобилен транс-
порт и за отмяна на регламенти (ЕИО), №1191/69 и 
(ЕИО) №1107/70 на Съвета,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

 І. Да се публикува в Официален вестник на Евро-
пейски съюз следната информация:

1. наименованието и адресът на компетентния орган;
2. предвижданият вид за възлагане на поръчката;
3. услугите и районите, които евентуално ще бъдат 

обхванати от поръчката.
ІІ. Възлага пряко на „Тролейбусен транспорт“ 

ЕООД, гр. Плевен - вътрешен оператор, интегрирана 
обществена услуга превоз на пътници чрез електро-
бусен и автобусен транспорт на територията на Об-
щина Плевен.

ІІІ. Оправомощава и възлага на Кмета на Община 
Плевен да допълни/анексира договор с „Тролейбусен 
транспорт“ ЕООД - гр. Плевен, вътрешен оператор, 
както и да предприеме всички други необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на на-
стоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.16г и чл.16ж от Наредба №2 от 15.03.2002 
г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси и (т.29), чл.7, §2, 
чл.5, §2, чл.1 §1 от Регламент ЕО №1370/2007 г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г. 
относно обществените услуги на пътнически превоз 
с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна 
на регламенти (ЕИО), №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на 
Съвета, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1767/18.06.2019 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 8 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1370/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на споразумение за подго-

товката на партньорски проект „Утвърждаване на 
екологосъобразния обществен транспорт в Плевен“ 
по процедура „Мерки за адресиране на транспорта 
като източник на замърсяване на атмосферния въз-
дух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух“ на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020“

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 и чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Плевен да извърши необ-

ходимата подготовка за кандидатстване с партньорски 
проект „Утвърждаване на екологосъобразния общест-
вен електротранспорт в Плевен“ по процедура „Мерки 
за адресиране на транспорта като източник на замърся-
ване на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „По-
добряване качеството на атмосферния въздух“ на Опе-
ративна програма „Околна среда 2014-2020г.“

2. Дава съгласие Община Плевен и „Тролейбусен 
транспорт“ ЕООД - Плевен, да подпишат Споразу-
мение за общинско сътрудничество, съгласно чл.59 и 
сл. От Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, за разпределяне ангажиментите на 
всяка една от страните.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и 
чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1785/18.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1371/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие на Сдружение с нес-

топанска цел в обществена полза „Спортен клуб 
ДСД Боксинг“ за кандидатстване за финансово под-
помагане по инвестиционен проект

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.128, ал.1, т.6, във връзка с 
чл.127, ал.1, т.5 от Закона за физическото възпитание 
и спорта, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Сдружение с нестопанска цел в об-

ществена полза „Спортен клуб ДСД Боксинг“ да кан-
дидатства за финансиране с проект „Преустройство 
на съществуваща административно-делова сграда в 
боксов клуб в УПИ ІV, стр.кв. 621а с идентификатор 
56722.652.224.1 по плана на град Плевен, съгласно 
Решение №1235/28.02.2019 г. на Общински съвет - 
Плевен и Закона за физическото възпитание и спорта, 
регламентиращ финансово подпомагане на спортни 
клубове за изграждане, обновяване и управление на 
спортни обекти - държавна и общинска собственост. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.128, ал.1, т.6, във връзка с чл.127, ал.1, т.5 от 
Закона за физическото възпитание и спорта, по пред-
ложение от Мартин Митев - Председател на Общин-
ски съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-1627/18.06.2019 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 10 от дневния ред, 

и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1372/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот- 

сграда за търговия: магазин с идентифика-
тор 56722.655.82.37, находящ се в град Плевен, 
ж.к.„Сторгозия“ между бл.22 и бл.37

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

равител на ЕТ „Никола Найденов“, чрез пълномощ-
ника му Цветанка Христова Найденова недвижим 
имот - сграда за търговия: магазин с идентификатор 
56722.655.82.37 със застроена площ 133 кв.м., нахо-
дящ се в град Плевен, ж.к. „Сторгозия“ между блок 
№22 и блок №37, попадащ в общински недвижим 
имот с идентификатор 56722.655.82 - УПИ І, кв.713 
по плана на гр. Плевен, за сумата от 141 390,00 (сто 
четиридесет и една хиляди триста и деветдесет) лева 
без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1776/06.06.2019 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Прото-
кол № 56, 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 №1373/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот, представляващ незастроен УПИ VІ, отре-
ден 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, 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 VІ, с площ 595 кв.м., отреден за жилищно стро-
ителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, актуван с АОС 
№34531/14.04.2006 г., при първоначална цена 5 500 
(пет хиляди и петстотин) 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 публичен 
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 основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, 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-1775/06.06.2019 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.06.2019 
г., Протокол № 56, точка 12 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - 
Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1374/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот, представляващ незастроен УПИ VІІ, отре-
ден 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, 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 VІІ, с площ 590 кв.м., отреден за жилищно 
строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, актуван 
с АОС №34532/14.04.2006 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 публичен 
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 основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, 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-1783/13.06.2019 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.06.2019 
г., Протокол № 56, точка 13 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - 
Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1375/27.06.2019 г., гр. Плевен 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост 

между Община Плевен и Владимир Детелинов Васи-
лев върху недвижим имот, представляващ застроен 
урегулиран имот - УПИ ІІ - 450, кв.88 по плана на с. 
Николаево, Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за об-
щинската собственост и чл.60, ал.4 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим 

имот, находящ се в с. Николаево, Община Плевен, 
представляващ застроен урегулиран поземлен имот 
- УПИ ІІ-450, кв.88 чрез продажба на 30 кв.м. прида-
ваема част - общинска собственост, и изкупуване на 
20 кв.м. отчуждаема част - собственост на Владимир 
Детелинов Василев, като за изравняване на дяловете 
Владимир Детелиинов Василев следва да заплати на 
Община Плевен разликата в цената на придаваемите 
и отчуждаемите части в размер на 27.00 (двадесет и 
седем) лева без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за прекратяване на съсобственост, 
съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.60, ал.4 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен по предложение от арх. Невяна Иван-
чева - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1784/17.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1376/27.06.2019 г. гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж и серви-

тутно право върху общински терен за изграждане на 
комплексен трансформаторен пост /КТП/ в урегули-
ран поземлен имот І, кв.77 по плана на град Плевен, 
Община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.57, 
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,, 
във връзка с чл.62, ал.2 и чл.64 от Закона за енерге-
тиката, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Да се учреди на „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД право на строеж върху 8,32 кв.м. и сервитутно 
право върху 25,42 кв.м. в УПИ І, кв.77 по плана за 
регулация на град Плевен, частна общинска собстве-
ност, актуван с АОС №35769/12.01.2010 г. за изграж-
дане на комплексен трансформаторен пост /КТП/ по 
одобрен проект на 07.05.2019 г. от Главен архитект на 
Община Плевен при цена в размер на 30 000 (триде-
сет хиляди) лева без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 
за учредяване право на строеж и сервитутно право 
срещу заплащане на цената по т.1, съгласно норма-
тивните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.37, ал.4, т.4, чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.57, ал.1, т.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, във връзка с чл.62, 
ал.2 и чл.64 от Закона за енергетиката по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1777/06.06.2019 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
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 №1377/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за из-

граждане на 1 бр. надземен гараж върху общински 
поземлен имот с идентификатор 56722.668.104 - 
УПИ І, кв.265 по плана на град Плевен, ул. „Сан Сте-
фано“ /ул. „Скопие“, 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 
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администрация, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 и чл.41 ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.58, 
ал.1, т.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост 
в Община Плевен през 2019 година, като включва 
:Учредяване право на строеж за изграждане на 1 бр. 
надземен гараж в урегулиран поземлен имот с иден-
тификатор 56722.668.104 - УПИ І, кв.265, отреден за 
жилищно строителство, гаражи и магазини, находящ 
се в град Плевен, ул. „Сан Стефано“/ул. „Скопие“, ак-
туван с АОС №38517/22.02.2013 г..

2. Да се учреди право на строеж върху общински 
недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Сан 
Стефано“/ул. „Скопие“, представляващ урегулиран 
поземлен имот с идентификатор 56722.668.104 - УПИ 
І, кв.265, отреден за жилищно строителство, гаражи 
и магазини, актуван с АОС №38517/22.02.2013 г., за 
изграждане на 1 брой гаражи с площ 18кв.м., чрез 
публичен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в ад-
министрацията на Община Плевен, при първоначална 
цена 86,00 (осемдесет и шест ) лева без ДДС за 1 кв.м. 
ЗП и депозит за участие в размер на 10 % от първона-
чалната цена на правото на строеж.

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

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за учредяване право на строеж след 
одобряване на инвестиционния проект, съгласно нор-
мативните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 и чл.41 ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.58, 
ал.1, т.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1780/12.06.2019 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.06.2019 
г., Протокол № 56, точка 16 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1378/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за из-

граждане на надземни гаражи върху общински по-
землен имот с идентификатор 56722.661.769 - УПИ 
І, кв.67 по плана на град Плевен, бул. „Христо Бо-
тев“, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 и чл.41 ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.58, 
ал.1, т.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост 
в Община Плевен праз 2019 година, като включва: 
Учредяване право на строеж за изграждане на 6 бр. 
надземни гаражи в урегулиран поземлен имот с иден-
тификатор 56722.661.769 - УПИ І, кв.67, отреден за 
жилищно строителство, полуподземни и етажни га-
ражи, находящ се в град Плевен, бул. „Христо Ботев“, 
актуван с АОС №34343/20.02.2009 г. 

2. Да се учреди право на строеж върху общински 
имот, находящ се в град Плевен, бул. „Христо Ботев“, 
представляващ урегулиран поземлен имот с иденти-
фикатор 56722.661.769 - УПИ І, кв.67, отреден за жи-
лищно строителство, полуподземни и етажни гаражи, 
актуван с АОС №34343/20.02.2009 г. за изграждане на 
6 броя гаражни клетки, всяка с площ 18 кв.м., чрез 
публичен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в ад-
министрацията на Община Плевен, при първоначална 
цена 70,00 (седемдесет) лева без ДДС за 1 кв.м. ЗП и 
депозит за участие в размер на10 % от първоначална-
та цена на правото на строеж.

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

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за учредяване право на строеж след 
одобряване на инвестиционен проект, съгласно нор-
мативните изисквания със спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 и чл.41 ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.58, ал.1, т.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-
1781/12.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1379/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна границите на съседни позем-

лени имоти по Проект за изменение на действащия 
Подробен устройствен план - План за застрояване 

за поземлени имот с идентификатори 37856.231.17, 
37856.231.9, 37856.231.8, 3785.231.7, 37856.231.6, 
37856.231.67 и 37856.231.68 в стопанския двор в зем-
лището на с. Коиловци, Община Плевен и сключване 
на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, 
във връзка с ал.5 от Закона за устройство на тери-
торията 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 Закон 
за устройство на територията, чл.19 от Закон за задъл-
женията и договорите, чл.6, чл.8 и чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от 
Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 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 
37856.231.17, 37856.231.9, 37856.231.8, 37856.231.7, 
37856.231.6, 37856.231.67, 37856.231.68 в стопанския 
двор в землището на село Коиловци, Община Плевен.

2. Дава съгласие за промяна на характера на 541 кв.м. 
ид.ч. от местни пътища, поземлени имоти с идентифи-
катори 231.67 и 231.68 от публична общинска собстве-
ност в частна общинска собственост, по приложена ски-
ца-проект за изменение на ПУП-ПЗ по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона 
за устройство на територията, съгласно представена 
скица - проект за ПУП-ПЗ по т.1, за образуване на нов 
поземлен имот с идентификатор 37856.231.72, нахо-
дящ се в стопанския двор в землището на с. Коило-
вци, чрез продажба на придаваеми 541 кв.м. - идеални 
чести от общински поземлени имоти с идентификато-
ри: 37856.231.67 и 37856.231.68 на „МН КОМЕРС“ 
ЕООД, на стойност 1 210 (хиляда двеста и десет) лева 
без ДДС, и покупка на отчуждаеми 94 кв.м. - иде-
ални части от поземлени имоти с идентификатори: 
37856.231.8 и 37856.231.6, собственост на „МН КО-
МЕРС“ ЕООД, на стойност 210 (двеста и десет) лева 
без ДДС.

4. В случай, че изменението на приетия в т.15 с про-
токол №17 от 25.04.2019 г. на ЕСУТ при Община Пле-
вен проект за изменение на ПУП-ПЗ по т.1 не бъде 
одобрен и не влезе в сила шест месеца след сключ-
ване на предварителния договор, се извършва нова 
оценка, въз основа, на която се сключва окончателен 
договор.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен в едноме-
сечен срок след влизане в сила на заповедта за из-
менение и представяне на скица - проект от Служба 
по геодезия, картография и кадастър - гр. Плевен за 
ПУП-ПЗ по т.1, да сключи с „МН КОМЕРС“ ЕООД 
окончателен договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за 
устройство на територията, чл.19 от Закон за задъл-
женията и договорите, чл.6, чл.8 и чл.36, ал.1, т.2 и 
т.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 и 
чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1787/18.06.2019 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.06.2019 
г., Протокол № 56, точка 18 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - 
Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1380/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - План 

за регулация за поземлен имот 660.384, попадащ в 
границите на урегулиран поземлен имот ХVІ-3610, 
кв.139 по плана на град 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 мест-
ната администрация, чл.6, чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, 
ал.2, чл.60, ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Приема предложението за изменение на Подробен 

устройствен план - План за регулация за поземлен имот 
660.384, попадащ в границите на урегулиран поземлен 
имот ХVІ-3610, кв.139 по плана на град Плевен.

2. Дава съгласие за промяна на характера на 11 кв.м. 
ид.ч. от ПИ 660.353 с НТП - за второстепенна ули-
ца по кадастралната карта на град Плевен, публична 
общинска собственост, а по регулационния план част 
от задънена улица определена по ок833б - ок740а - 
ок740, по приложена скица - проект за изменение на 
ПУП-ПР по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на 11 кв.м. идеални части от по-
землен имот с идентификатор 56722.660.353 с НТП 
- за второстепенна улица по кадастралната карта на 
град Плевен, публична общинска собственост, а по 
регулационния план част от задънена улица опреде-
лена по ок833б - ок740а - ок740, за сумата от 1 188,00 
(хиляда сто осемдесет и осем) лева без ДДС с Пенко 
Михайлов Михайлов.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, съгласно разпоредбите на Зако-
на за устройство на територията, свързани с изпълне-
ние на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от 

Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.6, чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2, 
чл.60, ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Пле-
вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1788/18.06.2019 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 19 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1381/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Подробен устрой-

ствен план - План за регулация и застрояване за 
поземлени имот с идентификатори 56722.661.907, 
56722.661.908 и 56722.661.909, попадащи частич-
но в границите на УПИ ІІІ - за жилищен комплекс с 
трафопост и частично в УПИ V-за комплекс битово 
обслужване в кв.62 по плана на град Плевен и позем-
лен имот с идентификатор 56722.661.914, попадащ 
частично в УПИ V - за комплекс битово обслужване 
в кв.62 по плана на град 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 мест-
ната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от За-
кона за устройство на територията, във връзка с чл.22, 
ал.4, ал.5 и ал.6, при условията на чл.15, ал.3, във 
връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване 
за поземлени имоти с идентификатори 56722.661.907, 
56722.661.908 и 56722.66.909, попадащи частично в 
границите на УПИ ІІІ - за жилищен комплекс с тра-
фопост и частично в УПИ V - за комплекс битово 
обслужване в кв.62 по плана на град Плевен и позем-
лен имот с идентификатор 56722.661.914, попадащ 
частично в УПИ V- за комплекс битово обслужване в 
кв.62 по плана на град Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне 
със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона за ус-
тройство на територията да се изработи проект за из-
менение на действащия Подробен устройствен план 
- План за регулация и застрояване за поземлени имо-
ти с идентификатори 56722.661.907, 56722.661.908 
и 56722.661.909, попадащи частично в границите на 
УПИ ІІІ - за жилищен комплекс с трафопост и частич-
но в УПИ V-за комплекс битово обслужване в кв.62 
по плана на град Плевен и поземлен имот с иденти-
фикатор 56722.661.914, попадащ частично в УПИ V 
- за комплекс битово обслужване в кв.62 по плана на 
град Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
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.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Зако-
на за устройство на територията, във връзка с чл.22, 
ал.4, ал.5 и ал.6, при условията на чл.15, ал.3, във 
връзка с ал.5 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1792/18.06.2019 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 20 от днев-
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1382/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Подробен устройствен 

план - План за регулация и застрояване за позем-
лени имоти с идентификатори 56722.651.466 и 
56722.651.467, попадащи в границите на УПИ ІV-641 
в кв.604 по плана на град 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 мест-
ната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от За-
кона за устройство на територията, при условията на 
чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство 
на територията, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване 
за поземлени имоти с идентификатори 56722.651.466 
и 56722.651.467, попадащи в границите на УПИ ІV - 
641 в кв.604 по плана на град Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне 
със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона за ус-
тройство на територията да се изработи проект за из-
менение на действащия Подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване за поземлени имоти 
с идентификатори 56722.651.466 и 56722.651.467, по-
падащи в границите на УПИ ІV-641, в кв.604 по плана 
на град Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за 
устройство на територията, при условията на чл.15, 
ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на тери-
торията, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1791/18.06.2019 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 21 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1383/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешаване изработва-

не на проект за изменение на Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване за урегули-
ран поземлен имот І-За жилищно строителство в 
кв.355а, по плана на град 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 мест-
ната администрация, чл.134, ал.1, т.1 от Закона за ус-
тройство на територията, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване 
за урегулиран поземлен имот І - За жилищно строи-
телство в кв.355а по плана на град Плевен - частна 
общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус-
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 урегули-
ран поземлен имот І - За жилищно строителство, в 
кв.355а по плана на град Плевен - частна общинска 
собственост.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.134, ал.1, т.1 от Закона за ус-
тройство на територията, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1793/18.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1384/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на про-

ект за Подробен устройствен план - Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструк-
тура за прокарване на трасе на канализация до по-
землени имоти 701.2433, 701.342, 701.3243 и 70.2432 
в местността „Стража“ в землището на град Пле-
вен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната 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 Под-

робен устройствен план - Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на канал до поземлени имоти с иденти-
фикатори 701.2433, 701.342, 701.3243 и 701.2432 в 
местността „Стража“ в землището на град Плевен, 
преминаващо със сервитут през следните позем-
лени имоти: 2429 с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски ведомствен път - публич-
на общинска собственост; 2432 с начин на трайно 
ползване - лозе, частна собственост; 342 с начин на 
трайно ползване - овощна градина, частна собстве-
ност; 2433 с начин на трайно ползване - лозе, част-
на собственост, 340 с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски ведомствен път - публич-
на общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на канал до позем-
лени имоти с идентификатори 701.2433, 701.342, 
701.3243 и 701.2432 в местността „Стража“ в земли-
щето на град Плевен, преминаващи със сервитут през 
поземлени имот 2429 с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски ведомствен път - публична 
общинска собственост и 340 с начин на трайно полз-
ване - за селскостопански, горски ведомствен път - 
публична общинска собственост.

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

устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-

вомощено 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 основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8 от Закона за общинската собстве-
ност, 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 опаз-
ване на земеделските земи, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1794/18.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1385/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план - План за застроява-
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не за ПИ 56722.701.417 в местността „Стража“ в 
землището на град 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 мест-
ната 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 те-
риторията, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.417 в местността „Стража“ в землището 
на град Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.417 в местността „Стража“ в землището на 
град Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, съгласно разпоредбите на Зако-
на за устройство на територията, свързани с изпълне-
ние 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 ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, 
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство 
на територията, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1795/18.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 
56, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1386/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план - План за застроява-
не за ПИ 56722.701.398 в местността „Стража“ в 
землището на град 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 мест-
ната 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 те-
риторията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.398 в местността „Стража“ в землището 
на град Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.398 в местността „Стража“ в землището на 
град Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, съгласно разпоредбите на Зако-
на за устройство на територията, свързани с изпълне-
ние 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 ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, 
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство 
на територията, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1797/18.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 
56, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1387/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план - План за застроява-
не за ПИ 56722.701.133 в местността „Стража“ в 
землището на град 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 мест-
ната 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 те-
риторията, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.133 в местността „Стража“ в землището 
на град Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.133 в местността „Стража“ в землището на 
град Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, съгласно разпоредбите на Зако-
на за устройство на територията, свързани с изпълне-
ние 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 ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, 
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство 
на територията, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1796/18.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 
56, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1388/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за ус-

тройване на постоянен пчелин върху част от общин-
ски поземлен имот с идентификатор 17854.224.1 в 
землището на с. Гривица за срок от 10 години

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, т. 2 и чл. 39, ал. 3 и ал. 5 
от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 69, ал. 3, т. 2 и чл. 
71, ал. 7 от Закона за горите и чл. 62, ал. 2 от Наредба  
№7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Програмата за управление и разпорежда-
не с имоти - общинска собственост в Община Плевен 
за 2019 година, в Раздел „Имоти, върху които Община 
Плевен има намерение да учреди право на ползване” 
със следното:

„Учредяване право на ползване за устройване на по-
стоянен пчелин с над 10 пчелни семейства върху част 
от поземлен имот с идентификатор 17854.224.1 (стар 
номер 224001 ) в землището на с. Гривица с обща 
площ от 466,457 дка.” 

2. Учредява безвъзмездно право на ползване върху 
площ от 1,550дка. - част от поземлен имот с иденти-
фикатор 17854.224.1 (стар номер 224001) в землище-
то на с. Гривица, находящ се в местността „Големия 
орман“ с НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, 
целият с площ 466,457дка. Частта от имота върху, 
която се учредява правото на ползване, попада в об-
щинска горска територия, устроена като отдел 253, 
подотдел „2” по Горскостопанския план на Община 
Плевен от 2017 година. 

3. Безвъзмездното право на ползване се учредява за 
срок от 10 (десет) години на Румен Петков Ангелов 
с постоянен адрес: с. Гривица, Община Плевен, ул. 
„Майор Шонцу” №63, собственик на над 10 бр. пчел-
ни семейства, с цел устройване на постоянен пчелин.

4. Титулярът на учреденото право на ползване по т. 2 
и т. 3 да подаде Уведомление за инвестиционно пред-
ложение до РИОСВ - Плевен.

5. При наличие на съгласие от компетентния ор-
ган относно дейността, за която се учредява право-
то на ползване, възлага на Кмета на Община Пле-
вен да извърши необходимите правни и фактически 
действия за изпълнение на т. 2 и т. 3 от настоящото 
решение.     

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание 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, т. 2 и чл. 39, ал. 3 и ал. 
5 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 
1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 69, ал. 3, т. 
2 и чл. 71, ал. 7 от Закона за горите и чл. 62, ал. 2 
от Наредба  №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-1789/18.06.2019 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 27 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1389/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгла-

сие за извършване на разпоредителна сделка - про-
дажба на имот по реда на Закона за насърчаване на 
инвестициите

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.16, ал.2 и чл.22а, ал.1, т.2 от Зако-
на за насърчаване на инвестициите, и чл.11а, ал.2 от 
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 
инвестициите,

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Изразява предварително съгласие за извършване 

на продажба по реда на чл.22а, ал.1, т.2 от Закона за 
насърчаване на инвестициите, на Търговска лига - На-
ционален аптечен център АД, гр. София /в процес на 
регистрация/, на следния недвижим имот:

Имот - частна общинска собственост, с идентифика-
тор 56722.659.78 с обща площ 22 323 кв.м., съгласно 
АОС 37584/22.06.2012 г.

2. Настоящото решение да се изпрати до Българска 
агенция за инвестиции и Кмета на Община Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.16, ал.2 и чл.22а, ал.1, т.2 от Закона за насърчаване 
на инвестициите, и чл.11а, ал.2 от Правилника за при-
лагане на Закона за насърчаване на инвестициите, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1799/25.06.2019 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.06.2019 
г., Протокол № 56, точка 28 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - 
Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1390/ 27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на ОФК „Спартак 

- Плевен“ за безвъзмездно ползване стълбове за 
електрическо осветление на територията на град 
Плевен и вътрешни и външни оградни съоръжения и 
фасадата на стадион „Плевен“ с рекламна цел

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общин-
ската собственост, чл.57, ал.1 от Закона за устройство 
на територията, чл.62, ал.3 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен и чл.11, ал.2 от Наредба №4 на 
Общински съвет - Плевен, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Предоставя за безвъзмездно ползване 350 бр. 

стълбове за улично осветление за поставяне общи ре-
кламни знамена на Община Плевен, ОФК „Спартак 
- Плевен“ и Efbet.

2. Предоставя за безвъзмездно ползване за поста-
вяне на рекламни елементи на вътрешните и външни 
оградни съоръжения и фасадата на стадион „Плевен“, 
на ОФК „Спартак - Плевен“.

3. Дава принципно съгласие за учредяване на без-
възмездно право на поставяне на 10 бр. рекламно-
информационни елементи /билборда/, върху имоти 
- общинска собственост на територията на град Пле-
вен, след одобряване на схема от Главния архитект на 
Общината и при спазване на процедурата по чл.57 от 
Закона за устройство на територията.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен и Управи-
теля на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Плевен да 
сключат договори за безвъзмездно право на ползване 
на имота и вещите по т.1и т.2 с ОФК „Спартак - Пле-
вен“ при съобразяване условията и изискванията на 
Оперативна програма „Транспорт и транспортна ин-
фраструктура“.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общин-
ската собственост, чл.57, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл.62, ал.3 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен и чл.11, ал.2 от Наредба 
№4 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1798/26.06.2019 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.06.2019 г., 
Протокол № 56, точка 29 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1391/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право 

на ползване на Сдружение „Аутизъм днес“, вър-
ху общински недвижим имот, находящ се в град 
Плевен, ж.к. „Сторгозия“ №93, актуван с АОС 
№42496/25.01.2018 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.39, ал.4 от Закона за общинската 
собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на 

Сдружение „Аутизъм днес“, върху поземлен имот с 
идентификатор 56722.655.163 с площ 6 349 кв.м., ак-
туван С АОС №42496/25.01.2018 г., заедно с 5 броя 
сгради както следва:

Сграда 56722.655.163.1 със ЗП 353 /триста петдесет 
и три/ кв.м. брой етажи 2;

Сграда 56722.655.163.2 със ЗП 152/сто петдесет и 
два/ кв.м., брой етажи 2;

Сграда 56722.655.163.3 със ЗП 131 /сто тридесет и 
един/ кв.м. брой етажи 1;

Сграда 56722.655.163.4 със ЗП 68 /шестдесет и 
осем/ кв.м., брой етажи 1;

Сграда 56722.655.163.5 със ЗП 200 /двеста/ кв.м. 
брой етажи 2.

2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди за 
срок от 10 (десет) години.

3. Дава съгласие Сдружение „Аутизъм днес“ да 
ползва имота, като сключва договори за съвместна 
дейност с други НПО, регистрирани в обществена 
полза.

4. Консумативните разходи, свързани с текущото об-
служване и поддръжка на имота, както и данък сгради 
и такса битови отпадъци, са за сметка на Сдружение 
„Аутизъм днес“.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен да предпри-
еме всички правни и фактически действия в изпълне-
ние на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост 
и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0638-4/20.06.2019 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 30 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1392/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на програма за развитие 

на „Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен за 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-

то самоуправление и местната администрация, чл.16, 
чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията 
и реда за упражняване правата на собственик от Об-
щина Плевен върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Допълва Програмата за развитие на „Паркстрой” 

ЕООД, град Плевен за 2019г., утвърдена с Решение 
№1222/28.02.2019 г. на Общински съвет-Плевен в 
т.6.Инвестиционни проекти за 2019 г, таблица №2 
„Инвестиционна програма за 2019 година“, с нови ак-
тиви, както следва:

 
Наименование на 

актива
Инвестиционна 

програма за 2019 г.
Шредер 15 000,00 лв. без ДДС

Машина за премахване 
на плевели 6 000,00 лв. без ДДС

Инвестициите ще бъдат извършени със собствени 
средства.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.16, чл.17, ал.1, 
т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията и реда за уп-
ражняване правата на собственик от Община Плевен 
върху общинската част от капитала на търговските 
дружества по предложение от Постоянна комисия 
по „Стопанска политика и транспорт“, с вх.№ ОбС-
1612/26.06.2019 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56, 
точка 31 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №1393/27.06.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност 

Петя Петкова - Изпълнителен директор на „Ти-
бор“ ЕАД, гр. Плевен за периода от 17.03.2016 г. до 
16.11.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, 
ал.1, т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.1, т.9 и т.13, чл.46, чл.47 
е чл.49 от Наредба №8 за условията и реда за упраж-
няване правата на собственик от Община Плевен 
върху общинската част от капитала на търговските 
дружества на ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, ал.1 
от Закона за счетоводството, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Освобождава от отговорност за периода от 

17.03.2016 г. до 16.11.2017 г. Петя Бориславова Пе-
ткова, в качеството й на Изпълнителен директор и 
член на Съвета на Директорите на „Тибор“ ЕАД - гр. 
Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, 
т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.1, т.9 и т.13, чл.46, чл.47 е 
чл.49 от Наредба №8 за условията и реда за упраж-
няване правата на собственик от Община Плевен 
върху общинската част от капитала на търговски-
те дружества на ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а, 
ал.1 от Закона за счетоводството,, по предложение 
от Постоянна комисия по „Стопанска политика и 
транспорт“, с вх.№ ОбС-1023-2625.06.2019 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.06.2019 г., Протокол № 56, точка 32 от днев-
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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В средата на юни в Плевен 
започнаха заниманията по инте-
реси, които са за деца през лят-
ната ваканция. Всички дейнос-
ти, организирани от Центъра 
за работа с деца, са безплатни. 
Това информира Генадий Гешев 
- директор на центъра. Всички 
малчугани, до 30 юли според 
своите интереси, ще имат въз-
можността да посетят различ-
ните групи. За децата са осигу-
рени спортни игри на открито, 
занимания по народни танци, 
народна музика, модерен балет 
и хип хоп, шахмат, актьорско 
майсторство, мажоретен състав 
и др. В една от залите на цен-
търа се срещнахме с Цветелина 
Стойчева. Тя подготвя поред-
ното дефиле на мажоретките 
от училище „Цветан Спасов“. 
Петокласничките с удоволст-
вие се включват в заниманията 
и демонстрираха наученото под 
нейно ръководство. Усилен труд 
кипеше и в залата по шахмат, 
където опитният специалист 
Христинка Илиева следеше вни-
мателно ходовете на подраства-

щите. Там беше и шампионката 
Нора Рашева, която, разбира се, 
няма конкуренция сред своите 
връстници в Плевен. 

В периода на заниманията 
посетителите на Центъра за ра-
бота с деца могат да видят орга-
низираните изложби и годишна 
изложба на школите по керами-
ка, грънчарство и натурно рису-
ване. 

И това лято в Центъра за 
ученическо техническо и на-
учно творчество - Плевен също 
е интересно за децата. По думи-
те на Клаида Дойчинова - ди-
ректор на центъра, в сградата 
в Градската градина отново са 
отворили врати групи с инте-
ресни имена, като „Вълшебната 
ножичка“, „Занимателната мате-
матика“, „ Да живеем в хармо-
ния с природата“, „Конструира-
не и макетиране“, „Историята 
- минало и съвремие“, „В пъст-
рия свят на професиите“. Зани-
манията започнаха на 17 юни и 
ще продължат до края на юли. 
Клаида Дойчинова призова де-
цата да посещават интересните 

Голям е интересът на децата към летните занимания 
дейности и пре-
дупреди, че те 
могат да бъдат 
п р е к ъ с н а т и , 
ако започне ре-
монтът на сгра-
дата, който се 
о с ъ щ е с т вя ва 
по проект, със 
срокове за при-
ключване. По-
сетихме залата 
за приложно 
т в о р ч е с т в о , 
където и най-
малките тво-
рци бяха поло-
жили усилия 
да сътворят чу-
десни картини. 
Броят на учени-
ците в групи е 
от 12 до 15. 

хандбал, акробатика и баскет-
бол. Заниманията се водят от 
10 учители, в 42 постоянни и 
17 временни групи. А мечтата 
на директора на Ученическата 
спортна школа Ивайло Лаза-

ров е откриването на още един 
спорт за децата - плуване. Вари-
антът все още се обмисля, тъй 
като единствената база за това 
е закрият басейн до училище 
„Иван Вазов“.

В Ученическата спортна 
школа в „Сторгозия“ интересът 
към спортовете също се оказва 
голям. През първите дни от от-
криването на летните занима-
ния пред сградата са се събрали 
близо стотина деца и благода-
рение на добрите взаимоотно-
шения със съседното училище 
те са приети на голямата спорт-
на площадка до сградата на 
школата - разказва директорът 
Ивайло Лазаров. Графикът за 
провеждането на отделните ви-
дове спорт е уточнен, няма раз-
очаровани или върнати деца. А 
при срещата ни с Валентин Ива-
нов - преподавател по тенис на 
корт разбрахме, че условията за 
развитието на спорта в зала са 
отлични. Настилката е близка 
до съвременните и осигурява 
добри възможности на играе-
щите. Начинаещите бързо ус-
вояват тайните на динамичния 
спорт и утвърденият специалист 
вече вижда нова бъдеща звезда - 
момче на 10 години, което много 
бързо прогресира в овладяване-
то на състезателните умения. 

До края на 
август, в ра-
ботните дни в 
залата на УСШ 
децата могат да 
участват в без-
платни спорт-
ни занимания. 
Те ще бъдат 
водени от ква-
л и ф и ц и р а н и 
преподаватели 
- специалисти 
по различни 
видове спорт. 
График за за-
ниманията има 
в Ученическата 
спортна школа. 

В УСШ се 
развиват 6 вида 
спорт - футбол, 
лека атлети-
ка, волейбол, 

ЗАБАВЛЕНИЯ
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С идеята да се съхранят българските занаяти, в сграда-
та на „Държавен архив“ - Плевен обединиха усилията 
си отделите в Ловеч и Плевен. Те представиха инте-

ресни архивни единици, свързани с тематиката. При открива-
нето на изложбата Павлина Петрова - началник отдел „Дър-
жавен архив“ - Ловеч разказа, че в залата са показани албуми от 
първото и второто Национално изложение на художествените 
занаяти и изкуства в с. Орешак, както и снимки от личните 
фондове на тетевенската майсторка-тъкачка на художестве-
ни тъкани Мария Енчева и майстора-медникар Найден Дудев 
от Троян, участвали със свои произведения в него. Посетители-
те имаха възможност да видят автентични майсторски свиде-
телства по кожарство и обущарство, издадени от Русенската 
търговско-индустриална камара, както и личен бележник, с ре-
цепти за обработване на кожи, на ловешкия учител и общест-
веник Васил Вишневин. Изложбата представи още снимки на 
участнички в курса по изработване на брюкселска дантела, ор-
ганизиран от Ловешкото женско дружество “Благодетел”, а 
също и снимки на ученици от Държавното кожарско училище 
в Ловеч, училището по керамика в Троян и др. На откриването 
присъстващите изслушаха историята на занаятите, предста-
вена от Росица Кадиева, която не само представи развитието 
им в страната, но и погледна към зараждането им в Западна 
Европа.

Българските занаяти водят 
началото си от дълбока древ-
ност. Те са резултат от второто 
обществено разделение на тру-
да - отделяне на занаятчиите от 
земеделците и животновъдите. 
Нашият град Плевен има ми-
нало на град, в който редом със 
земеделско производство се раз-
виват и занаяти. Особено след 
Освобождението, занаятчийско-
то производство се превръща в 
масово стоково производство. 
Макар в града, основният източ-
ник на доходи да е земеделието 
и животновъдството, занаяти-
те също са добре представени. 
Предприемчиви и находчиви 
занаятчии използват силата на 
водата за движение на стругове, 
караджейки, валяци, тепавици, 
градинарски долапи. В изложе-
нията на окръжните управители 
от края на XIX в., се разкрива 
ясна картина на занаятчийското 
производство в Плевенското ок-
ръжие. 

През 1888 г. окръжният упра-
вител Иван Симеонов по време 
на редовна сесия на Окръжния 
съвет заявява, че „..... някой от 
занаятите са пропаднали съв-
сем, а други са на пропадане. 
Причината на това от една стра-
на е изселването на турското на-
селение, а друга силната конку-
ренция на разните задгранични 
изделия.“ (ф. 4К, оп. 2, а.е. № 
1, л. 8) Управителят подчерта-
ва, че за повдигане на занаятите 
се е погрижило правителството 
като издържа няколко младежи 
в чужбина за изучаване разни 
занаяти и е отворило занаят-
чийско училище в София. Въ-
преки, че по-голямата част от 
населението се занимава със 
земеделие и скотовъдство, се 
развиват и занаятите. По-главни 
от които са: обущарство, шива-
чество, кожарство, кожухарство, 
дърводелство, железарство, сто-
ларство, грънчарство, тенеке-
джийство и др. Предприемчиви 
плевенчани като Иван Бурджев 
и Кирил Раков откриват желе-
зарски работилници, в които 
се изработвали мебели, каси за 
пари, плугове, кревати, клю-
чалки, инструменти, които по 
качество и трайност не отстъп-
ват в нищо на европейските. Съ-
щото нещо може да се каже и за 
столарството, за изработените 
маси, библиотеки, шкафове за 

книги и дрехи, корнизи за пер-
дета и др. Между другите неща 
правят се превъзходни и здрави 
файтони, шейни и каруци. Един 
от най-добре развитите занаяти 
е шивачеството. За подобрява-
не на занаята помогнало откри-
ването на първото крояческо 
училище “Общество” на Георги 
Друмев. Училището имало два 
курса - мъжки и женски, в които 
се преподавали теоретически и 
практически познания по кроя-
чество и шивачество. Към жела-
нието занаятчийското производ-
ство да става, все по-модерно 
като се сдобие с образовани 
хора, можем да добавим и съз-
даденото през 1897 г. , по ини-
циатива на Иванка Гетова първо 
женско домакинско училище, 
което имало за цел да даде на 
младите девойки необходими-
те за тях познания по кроенето 
и шиенето на женски и детски 
рокли, горни и долни дрехи.

В град Плевен имало и до-
бре уредени грънчарски рабо-
тилници, част от изделията, на 
които се изнасяли и за някой от 
съседните окръзи (из „Алманах 
България”, 1900 г. , л. 288, 289). 
До края на XIX в. занаятчийско-
то производство се превръща в 
масово стоково производство. В 
началото на XX в. придобитата 
инерция води до развитието на 
занаяти като табачество, колар-
ство и железарство.

 В това отношение са за от-
белязване железарските заведе-
ния за каси и ролети на Бурджев 
и Колев. В Плевен имало една 
пивоварна, няколко плетачници 
и печатници, три парни мел-
ници, една табакчийница, две 
тухларници. Плевен се развива 
като вътрешен търговски и за-
наятчийски град (из „Алманах 
на Царство България“, 1913-
1914 г.) Близо до нашият град 
се намира друг развит център 
на занаятите - ловешкото село 
Орешак. През втората половина 
на XVIII век в него, в непосред-
ствена близост до Троянския 
манастир на патронния му праз-
ник “Успение Богородично” - 15 
август, се поставя началото на 
организиран занаятчийски па-
наир, който след няколко години 
се разраства и става един от най-
големите в Северна България. 
Той става място за срещи между 
майстори от всички краища на 

България.
 От година на година зана-

ятчийското производство ту е 
във възход, ту в упадък и така 
до днес са се запазили занаяти, 
които използват наред с тради-
ционните и нови технологии 
на ръчно производство. Днес в 
България, подобно в много дру-
ги страни, съществува Закон за 
занаятите, целта, на който е да 
уреди “… упражняването на за-
наятите, организацията на зана-
ятчийството и занаятчийското 
обучение.“ Законът е приет от 
38-то Народно събрание на Ре-
публика България и е в сила от 28 
май 2001 г. Според Закона за за-
наятите “Занаят е производство 
на изделия или предоставянето 
на услуги, посочени в списък на 
занаятите съгласно приложение 
№ 1 на закона, по занаятчийски 
начин“ (чл. 3, ал. 1). В списъка 
са посочени 57 занаятчийски 
дейности. В страната има 25 Ре-
гионални занаятчийски камари, 
които са членове на Национал-
ната занаятчийска камара. 

29 юни е Денят на занаяти-
те. Чества се на църковния праз-
ник „Св. Петър и Св. Павел” 
- Петровден. Занаятчиите праз-
нуват в деня на Св. Петър, защо-
то според вярванията, както све-
тецът точно отмерва човешките 
дела, така и занаятчиите трябва 
да са прецизни и точни в рабо-
тата си. Те трябва да са безпри-
страстни в работата си както Св. 
Петър пред Райските порти. 

Майсторите вярват, че Св. 
Петър им е дал преднина пред 
останалите хора, като им тър-
кулнал ябълка - плода на сътво-
рението от Божията градина. 

За да си майстор занаятчия 
трябва да имаш чиста душа, защо-
то занаятът е като храм, в който се 
влиза като през райски порти.

В нашата съвременност еже-
годно в построения в с. Орешак 
комплекс се организират нацио-
нални и международни изложби 
с участие на български и чуж-
дестранни майстори. В залите 
се показват предмети от керами-
ка, дърво, метал, тъкани, везба, 
накити, оръжие и други.

Ако искате да се докоснете 
до документи, които разкриват 
занаятчийското минало на на-
шия град и връзките му с други 
утвърдени занаятчийски цен-
трове, заповядайте на откри-

тата изложба в 
отдел „ Държа-
вен архив” - Пле-
вен, съвместно 
с участието на 
отдел “Държавен 
архив” - Ловеч.

От фондовете 
на Държавен ар-
хив - Ловеч ще 
бъдат показани 
албуми от пър-
вото и второто 
Национално из-
ложение на худо-
жествените зана-
яти и изкуства в 
с. Орешак както 
и снимки от лич-
ните фондове 
на тетевенската 

майсторка-тъкачка на художест-
вени тъкани Мария Енчева и 
майстора-медникар Найден Ду-
дев от Троян, участвали със свои 
произведения в него. Могат да 
се видят автентични майстор-
ски свидетелства по кожарство 
и обущарство, издадени от Ру-
сенската търговско-индустриал-
на камара както и личен бележ-
ник с рецепти за обработване 
на кожи на ловешкия учител и 
общественик Васил Вишневин. 
Ще бъдат показани още снимки 
на участнички в курса по изра-
ботване на брюкселска дантела, 
организиран от Ловешкото жен-
ско дружество “Благодетел”, а 
също и снимки на ученици от 
Държавното кожарско училище 

Да съхраним българските занаяти живи

в Ловеч и училището по керами-
ка в Троян и др. 

От фондовете на Плевенския 
държавен архив ще видите ал-
бум с мостри от ютени и коно-
пени конци, мостри на платове 
от Анонимното акционерно 
дружество “Кайлъшка долина“, 
списък на занаятчиите по бран-
шове в нашия град от 1941 г., 
снимка от личния фонд на Иван 
Павлов - общественик от с. 
Обнова на занаятчии бъчвари. 
Снимка от личния фонд на учи-
теля Калчо Хаджиминев от 1926 
г. от кожухарската работилница 
на баща му.
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