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Георг Спартански:

Винаги съм бил открит
за диалог с хората
- Г-н Спартански, в края
на мандата сте и е време за
равносметка. Положителният
облик на Плевен е видим и неоспорим, добрите резултати в
усвояването на средствата от
еврофондовете, привличането
на инвеститори в общината,
също. С кой от реализираните
проекти през последните четири години се гордеете в найголяма степен?
- Не мога да отлича един от
всичките проекти, които реализирахме или започнахме през
този мандат. Мащабни ремонтни работи по проект „Осигуряване на устойчива градска среда
на Плевен” бяха извършени в
Градската градина, на Водната
каскада и на площад „Стефан
Стамболов”. Изградени бяха
детски и спортни площадки, реновирани са пешеходни мостове и основно ремонтирани 17
улици. Целта на дейностите бе
повишаване на естетическото и
екологично качество на физическата и жизнена среда в града,

Назначен е съставът на Общинската
избирателна комисия в Плевен
Със свое решение № 654-МИ
от 22.08.2019 год. Централната
избирателна комисия се произнесе за назначаването на Общинска
избирателна комисия в община
Плевен за изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. Представени са
всички изискуеми документи по
чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и
5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл.
66 от Изборния кодекс и Решения
№ 600-МИ от 09.08.2019 г. и №
603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.
Консултациите,
проведени
по инициатива на кмета Георг
Спартански, преминаха при спазване на изискванията на чл. 76
на Изборен кодекс, постигнато е
съгласие между участниците по
отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Плевен.
Съставът на ОИК е, както следва:
за партия ГЕРБ - 5 членове; за
Коалиция „БСП за България” - 4;
за Коалиция „Обединени патриоти” - 2; за ДПС - 1 и за партия
„Воля” - 1. Извън този брой коалиция „Демократична България Обединение”, която има избрани
с нейните кандидатски листи чле-

нове на Европейския парламент
от Република България, но не е
парламентарно представена, има
право на 1 член. В случая изброените партии и коалиции са направили предложения за всички
членове, на които имат право. Общият брой на членовете на ОИК
става 14 (четно число). Затова
парламентарно
представената
партия или коалиция с най-голям
неоползотворен остатък предлага още един член (това е ДПС) и
ОИК става 15-членна.
Протоколът от проведените
консултации на 16.08.2019 год. е
подписан без особени мнения и
възражения.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75,
ал. 10 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия с
решението си назначава Общинска избирателна комисия в община Плевен в състав от 15 члена,
както следва:
Председател - Ярослав Димитров (ГЕРБ); Заместник-председатели - Айгюл Хасанова (ДПС)
и Николинка Добрева ( Коалиция
„Обединени патриоти - НФСБ,
Атака, ВМРО”); Секретар - Пла-

мен Иванов (Коалиция „БСП за
България”); Членове - Анатолий Манолов (ГЕРБ), Евгения
Станева (ГЕРБ), Евгения Миланова (ГЕРБ), Красимир Данков
(ГЕРБ), Юлия Петровска (Коалиция „БСП за България”), Теодора Митева (Коалиция „БСП
за България”), Илияна Нинова
(Коалиция „БСП за България”),
Владислав Найденов (Коалиция
„Обединени патриоти - НФСБ,
Атака и ВМРО”), Василка Митева (ДПС), Диян Свраков (Партия
„Воля”), Петър Жеков (Коалиция
„Демократична България - Обединение”).
Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията
си на 7 септември 2019 година.
Със Заповед на Кмета на Община Плевен Георг Спартански
ОИК ще работи в Конферентната зала на Община Плевен на ул.
„Димитър Константинов” 23 б.
Заповедта се отнася за времето от
7 септември до 7 дни включително след обявяване на резултатите
от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 година - I тур или за II тур
(ако се провежда такъв).

осигуряване на достъпност за
лица в неравностойно положение, безопасност, постигане на
устойчива среда с подобрени
качества на живот. Проектът
се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014
-2020 г., реализиран е в рамките на две години и половина и е с общ бюджет в размер
на 13 844 761,73 лв., които представляват 100 % безвъзмездна
финансова помощ за Община
Плевен. От тях 11 768 047,47 лв.
е европейското съфинансиране
и 2 076 714,26 лв. е националното съфинансиране.
Също по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. реализирахме втория етап на проекта за
развитие на интегриран градски транспорт в гр. Плевен.
Проектът бе на обща стойност
17 249 024 лв., от които безвъзмездната финансова помощ
16 784 879 лв., а собственият
принос на Община Плевен възлизаше на 464 407,80 лв. Бяха

доставени 14 нови тролейбуса,
с което подновихме изцяло подвижния състав, имаме вече и
специализирани сервизни машини, предстои внедряване на електронна система за таксуване на
пътници, на 16 кръстовища беше
монтирано видеонаблюдение.
През 2018 г. започна изграждането на канализационни и съпътстващи водопроводни мрежи (етап І) в кметствата Ясен и
Буковлък. Обектите са част от
мащабния проект на Община
Плевен „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”, който се реализира по ОП
„Околна среда 2014-2020 г.”,
съфинансирана от Европейския
съюз по Кохезионния фонд.
Проектът е един от приоритетните за страната. Два са вече
изпълнените обекти, дадохме
старт през м. май тази година и
на реконструкцията на общата
пречиствателна станция за общините Плевен и Долна Митрополия.
Продължава на стр. 2
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Проектът е на стойност 117
150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.
и е първият и единствен в страната партньорски проект между
две общини във ВиК сектора
през програмен период 20142020 г.
Много фирми намериха смисъл да инвестират в Плевен,
а вече развиващи дейност тук
разшириха дейността си. Първа копка през миналата година
в града ни направиха крупната
немска компания Леони - глобален доставчик на продукти,
решения и услуги за управление
на енергия и данни в автомобилния сектор. Това стана след две
година и половина преговори
и в конкуренция с още няколко
български града. Очакванията
са да разкрият 2 000 работни
места, да се подобри ситуацията с пазара на труда, което ще се
отрази положително на икономиката на целия регион.
Заявление на намерението си
трикратно да увеличат производството си в Плевен изрази и
френската компания „Малтери
суфле България” ЕООД, най-големият производител на малц.
Новият завод ще има с повече от
50 % увеличение на производствения капацитет в сравнение
с този в момента. Сградата ще
е на мястото на бившия пивоварен завод, ще се изгради и силозно стопанство за съхранение
на ечемика.
В града ни е и едно от найголемите и модерни в страната
шивашки предприятия - „Димитров” ООД. Президентът на
фирмата Магдален Димитров
реализира мащабни инвестиции
в производствената база, социалната и спортна инфраструктура на предприятието. Модерният комплекс ще включва нови
три сгради, ще бъдат разкрити
още 760 работни места към съществуващите 1500.
Никога не съм делил инвеститорите на малки и големи,
български и чуждестранни,
всеки е добре дошъл в Плевен.

Ролята на местната власт е да
създава условия за бизнеса и
въпреки недостатъчния финансов ресурс, с който разполагаме,
ще продължаваме да полагаме
усилия в тази посока. Но нека
не забравяме и че равнопоставеността между Южна и Северна България като резултат от
направени инвестиции, главно
в инфраструктура от страна на
държавата, е един от важните
ключове за развитие на местния
бизнес. Хубавото е, че Правителството си дава сметка за това, че
Северна България остана изолирана в годините назад и насочи
усилията си към довършването
на строящата се вече 40 години
автомагистрала „Хемус”.
- Направени бяха стъпки
за още по-модерен градски
транспорт. С какво той ще
промени ситуацията в транспорта на Плевен?
- Община Плевен ще получи
15 млн. лева, кандидатствайки
по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна
ос 5 „Подобряване качеството
на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.”. Получихме писмо
в потвърждение на това от Управляващия орган на ОПОС.
Проектните намерения на Община Плевен са да бъдат осигурени 14 електробуса, зарядни
станции и обслужваща техника.
Очакванията са до края на годината проектът да бъде одобрен.
С неговото изпълнение Плевен
ще има 100 % екологичен градски транспорт. С новите електробуси ще се обслужват линии
предимно в Индустриалната
зона на Плевен, за които няма
кандидати при обявените търгове, както и ще бъдат подобрени
връзките между отделните квартали на града. Освен намаляване
на шума, ще постигнем и изцяло
екологично чист масов градски
обществен транспорт с нулеви
вредни емисии.  
По проекта „Развитие на интегриран градски транспорт - гр.
Плевен” беше внедрена система
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за видеонаблюдение на ключови кръстовища в града, което
повишава сигурността и е превенция срещу престъпления на
пътя. Предстои старт и на електронната система за таксуване
на пътниците в масовия градски
обществен транспорт, което ще е
допълнително улеснение. Всичко това правим с идеята да насърчим повече хора да предпочетат услугите на обществения
транспорт пред превоза с личен
автомобил и така да намалим
нивото на прах, шум, изгорели
газове, броя пътнотранспортни
произшествия и т.н.
- В разгара сме на летните
ремонти по градовете. Какво
се случва с намерението Ви да
се ремонтира част от пешеходната зона?
- Проектът „Основен ремонт
на пл. „Свободата” и пешеходна улица „В. Левски” /от пл.
„Свободата” до пл. „Ст. Стамболов”/” беше представен от авторите му - Архитектурно бюро
„ПРОконсулт” - Плевен, на 28
август 2018 г. Проектът залага
на хармонична връзка между
вече ремонтираните централна
част от Мавзолея до пл. „Свободата” и пл. „Ст. Стамболов”
с пешеходната част от ул. „В.
Левски”, известна като ларгото.
Ще се използват същите материали - вибропресовани бетонови
павета с изключителна здравина, които ще заменят сегашните клинкерни плочи. По време
на ремонта ще бъдат обновени
подземните комуникации. При
ширина на улицата 16 метра за
летни градини на заведения ще
бъдат отделени не повече от 4
метра от двете страни, останалото пространство е за пешеходния поток. Авторите са предвидили много нова зеленина, която
е ситуирана около паметника на
пл. „Свободата”, алеята между
Каскадата и Спортно-информационния център и в района на
Къща музей „Цар Освободител
Александър ІІ”. Там ще бъде
засадена дървесна и храстова

растителност, част от която оформена кубично. С ремонта ще
бъде осигурена достъпна среда
за хора с увреждания, ще бъдат
поставени и нови пейки на повече места. Градът ни е със 120
дка пешеходни пространства,
което е предимство, но и голям
финансов ангажимент за поддръжката им. Неясно по какви
причини тази част от ул. „В.
Левски”, свързваща вече ремонтирани зони, не е попаднала в
обхвата на предходните дейности и създава много лошо впечатление. Не можем да разчитаме
на европейско финансиране за
нея, затова предложихме и общинските съветници дадоха съгласието си на сесията на 20 декември 2018 г. Община Плевен
да поеме дългосрочен дълг под
формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие”
АД. Средствата ще са в максимален размер на не повече от 4
845 000 лв. за основен ремонт
на два обекта - пл. „Свободата”
и пешеходната ул. „Васил Левски” /от пл. „Свободата” до пл.
„Стефан Стамболов”/ на стойност не повече от 2 945 000 лв./
и за ремонт на сградата на Автогара - Плевен и автобусните
сектори - на стойност не повече
от 1 900 000 лв.
- Предстои ремонт и на
Автогарата в Плевен. Какво трябва да бъде обновено и
какви удобства ще предлага?
- В сегашното си състояние
действащата в Плевен Автогара,
която е общинска собственост и
се управлява от ОП „Център за
градска мобилност”, не отговаря на нормативните изисквания,
предвидени в Наредба № 33 от
1999 год. за обществен превоз
на пътници и товари на територията на Република България.
Конкретните
инвестиционни
мерки и цели на ремонта са да
се осигурят комфорт и удобства
за пътниците и да се подобри
работната среда на служителите, да се модернизира основният сграден фонд на Автогарата,

да се изгради достъпна среда за
хора с двигателни увреждания,
както и да се благоустрои територията за движение и престой
на автобусите съгласно изискванията. Процедурата по избор на
проектант на ремонта на сградата и автобусните сектори вече
е проведена от Община Плевен, шест дружества подадоха
оферти за изготвяне на работен
и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор
за основен ремонт, прилагане
на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара
- Плевен. Договор сключихме с
„Би Ес Проект” ЕООД - София.
Предстои приемане на проекта
на Експертен съвет по устройство на територията към Община Плевен, съгласувателни
процедури и издаване на разрешение за строеж.
Според изготвеното от Община Плевен техническо задание в приемната сграда на Автогарата трябва да е осигурена
климатизирана чакалня с места
за сядане; помещение за съхраняване на багаж; съответен брой
тоалетни с мивки за пътниците,
отделно от тези за търговските
обекти; отоплено помещение
за майки с деца; за оказване на
първа долекарска помощ; подемна платформа или рампа
за придвижване на инвалидни
колички; достъпни маршрут и
места за хора със затруднено
придвижване и др.  В обособената територия за движение и престой на автобусите трябва да се
проектират: контролирани вход
и изход; нова твърда настилка
на площадката с пътна маркировка; минимум 8 оборудвани с
навеси сектори за заминаващи
и преминаващи автобуси; достъпен за лица с намалена подвижност маршрут от улицата до
автогарата и от нея до автобуса;
информационни
електронни
табла за пристигащи и заминаващи автобуси, за часовото
време, списък на обслужваните
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автобуси. Освен „жива” охрана,
на автогарата ще има осигурено
видеонаблюдение, а на всеки
сектор трябва да има електронна табела с имената на крайните
пунктове на линиите от съответното направление.
- Заехте се и с още една тежка задача - да подмените уличното осветление на Плевен със
съвременно енергоспестяващо. На какъв етап сте и какви
ще са предимствата на новото
осветление?
- Община Плевен откри
процедура за възлагане на обществена поръчка „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и
реконструкция на системата за
улично осветление на гр. Плевен”. Поръчката включва изготвяне на работен инвестиционен
проект; доставка и монтаж на
нови 7 260 бр. енергоспестяващи светодиодни осветителни
тела; изграждане на система за
централно наблюдение и управление на уличното осветление;
ремонт на 430 електрически
табла и поставяне на компоненти от системата за управление в
тях; ремонт на механични елементи за закрепване на улични и
паркови осветителни тела; доставка и монтаж на 332 бр. нови
стоманени стълбове и 2 385 бр.
нови конзоли за закрепване на
уличното осветление. Изпълнителят финансира реализирането
на проекта със собствени средства като оферира на възложителя Община Плевен схема за
разсрочено плащане на равни
месечни вноски за срок от 120
месеца. Размерът на месечната
вноска не трябва да е по-голям
о 52 249, 13 лв., с включен ДДС.
Възложителят ще финансира
дейностите със собствени средства.
Бяхме възложили извършване на обследване на системата
за улично осветление на Плевен, докладът с констатациите
беше представен през м. октомври 2018 г. Само за 2017 г. сме
платили 563 093 лв. за улично и
парково осветление, а потребената енергия е общо 3 251 982
kWh. Авариите зачестяват, съответно се налага и по-честа подмяна на изгорели осветителни
тела, на ремонтни дейности. С
изпълнението на проекта всички тези разходи ще се намалят,

ще се понижи и количеството
емисии въглероден двуокис. Да
не пренебрегваме факта, че осветеността ще се повиши, т.е.
ще намалеят предпоставките за
инциденти, за криминални прояви, което пък ще допринесе за
комфорта и спокойствието на
плевенчани.
- През този мандат се вложиха много средства в ремонт
на образователната инфраструктура.
- Да, това направихме по проект „Подобряване на условията
за предоставяне на модерни образователни услуги в областта
на образованието” по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 на обща стойност
10 223 215,88 лева. Целта на
проекта бе да осигури предоставяне на модерни образователни
услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура, като
фактор за устойчиво развитие
на града и региона. Ремонтните
дейности включваха изпълнение на мерки за енергийна ефективност, дейности за ремонт и
реконструкция на сградите и на
прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура - НУ
„Христо Ботев”, детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”,
„Щурче”, „Калина”, „Теменуга”
и „Дружба” и на Детска ясла
„Гергана”. Усилено върви ремонтът на ОУ „Климент Охридски”, което ще е готово за началото на новата учебна година.
По същата оперативна програма за близо 1 400 000 лв.
беше направен основен ремонт
и въведени мерки за енергийна
ефективност в ДФСГ „Интелект”.
Целите и на двата проекта
бяха да осигурим подходящи
и безопасни условия за обучение, игра, спорт и отдих, както
в сградите, така и в прилежащите им дворни пространства;
да осигурим достъпна архитектурна среда, както и по-високо
ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите
за енергия. Подобни по мащаб
дейности, които допринасят и за
удължаване на жизнения цикъл
на сградите на образователните
обекти, в последните десетилетия не бяха извършвани.

- В какви проекти ще инвестирате спестени средства
от европроекти и как всъщност успяхте да похарчите помалко средства от предвидените по проекти?
- Близо 3 млн. лв. е освободеният ресурс от одобрените общо
47,5 млн. лв. в Инвестиционната програма на Община Плевен
по приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж”
2014-2020 г. Това са средства,
генерирани от разликата между
обявените от Общината суми по
обществени поръчки и офертите на фирмите изпълнителки,
които са предложили по-ниски
от прогнозните цени. Изпълняваните проекти са в три от
инвестиционните приоритети
- „Градска среда”, „Образователна инфраструктура” и „Интегриран градски транспорт”,
откъдето е спестен ресурсът.
Съгласно решение на Комитета
за наблюдение на ОПРР 20142020 г. с тези средства общините ще имат възможност да
реализират и други проекти. Община Плевен има намерение да
кандидатства по инвестиционен
приоритет „Градска среда” с три
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обекта, разписани в резервния
списък на Инвестиционната си
програма. Обектите на интервенция по проекта „Осигуряване на устойчива градска среда
на Плевен - етап II” са ул. „Вит”,
ул. „Северна” в Индустриална
зона и надлезът към жк „Сторгозия”. Този е най-тежкият от
обектите и там не става дума
за преасфалтиране и смяна на
мантинели, а за отстраняване на
тежки конструктивни проблеми
на съоръжението вследствие на
амортизация.
- Няколко пъти поискахте
помощ от държавата за ремонт
на спортната инфраструктура
- средства, които е непосилно
местната администрация да
осигури самостоятелно. Отговор все още няма. А какво
прави Община Плевен за масовия спорт?
- Въпреки, че няма такова
задължение, Община Плевен
продължава да подпомага развитието на спортните клубове,
при това не само тези в града
ни. Освен това, през настоящия
мандат отпусканите годишно
средства бяха завишавани няколко пъти. Само за изминалата
2018 година изразходваните за
физическа култура и спорт пари
са общо 631 204 лева - в тях са
включени спортни мероприятия, класирания и участници,
организирани от или проведени
със съдействието на Община
Плевен състезания. За вписаните в Спортния календар събития
сме отделили тази година 43 000
лв. Подпомагаме организирането и провеждането на станали
традиционни надпревари като
Европейското първенство по
тенис за девойки, Маратона на
приятелството „Плевен”, Националния турнир по дуатлон
„Купа Плевен”, Международните турнири по шахмат и по
карате, Националния детски
турнир по таекуон-до, по бокс и
др. Община Плевен се включва
и подпомага финансово също
така спортни мероприятия, организирани по повод бележити
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дати и чествания, както и масови спортни прояви - турнирите
по художествена гимнастика,
по плуване, лекоатлетическия
турнир „Децата на Плевен”. Ще
припомня също, че съветниците
гласуваха тази година средствата в група „Физическа култура и
спорт” да бъдат завишени от 500
000 лв. на 540 000 лв. за сметка
на фонд „Резервен” на Общината. Така за ФК „Вихър” - гр.
Славяново, например, финансирането от 30 000 лв. стана 50 000
лв., а за детско-юношеската
школа на БК „Спартак - Плевен”
- от 60 000 лв. стана 80 000 лв.
- Най-голям интерес туристите проявяват към Панорамата, увеличава се и броят на
провежданите фестивали. Кои
от тях успяхте да наложите?
- Смея да твърдя, че Община
Плевен е една от малкото у нас,
които отделят най-голяма част
от местния бюджет за култура,
финансираме водещи професионални културни институти като
Плевенската филхармония, Драматично-кукления театър „Иван
Радоев”, Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци
„Иван Вълев”.          
През март отмина Националният конкурс за драматургия
„Иван Радоев” и XIII Национален конкурс за акомпанятори,
май месец при голям интерес
премина възстановеният от нас
Национален фестивал с международно участие за млади
оперни певци „Гена Димитрова”, през юни за първи път в
България се проведе Международен акордеонен фестивал
„Акордеомания 2019”. В началото на юли тази година беше
второто издание на фестивала
за куклено изкуство за всички
възрасти „Шарено петле”, към
който интересът е огромен, през
септември е третото издание
на ЕСЕН джаз фестивал, чиято
слава расте и извън пределите
на страната, Пети международен фестивал на китарата ще се
проведе през м. ноември.
Продължава на стр. 8
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Р Е Ш Е Н И Е №1426/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №33 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, при спазване изискванията на
чл.28, във връзка с чл.11, т.3 и чл.26 от Закона за
нормативните актове, и чл.75, 76,77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен.
§1. Изменя т.3 на чл.6 в Глава втора, която придобива следната редакция:
„т.3 Да са вписани в съответния регистър на
Агенция по вписванията.“
§2. Изменя чл.9, в Глава трета , както следва:
1. Изменя чл.9, т.2, като текста придобива следната редакция:
„т.2. Копие на документи за придобита професионална правоспособност и квалификация на
треньорите на спортните клубове. Документи за
изплатени суми на треньори със сключен договор
към съответния клуб, като при договор с треньор за
доброволен труд, такива не се изискват.“
2. Създава нова точка 10 със следния текст:
„т.10. Копие от договор за наем за зала и график за
провеждане на тренировъчния процес.“
§3. Изменя чл.16, в Глава четвърта, като създава
нова точка 6 със следния текст:
„т.6. Документи за изплатени суми на треньори
със сключен договор към съответния клуб, като при
договор с треньор за доброволен труд, такива не се
изискват.“
§4. Изменя чл.26, т.9 от Глава шеста, като придобива следната редакция:
„т.9. Задължителни начални, периодични, предсъстезателни медицински прегледи и възстановителни медицински процедури.“
§5. Изменя Таблица №2, като текста под таблицата, придобива следната редакция:
„Плевенски спортен клуб, общо за всички възрастови групи, има право да отчете не повече от 2
национални турнира с не по-малко от 8 участващи
клуба и 1 държавно първенство. Максималният
брой резултати в една възрастова група, общо за
двата пола, не може да надвишава 24. Отчитането
на резултатите на един състезател не може да бъде
само в един вид спорт и общо до 3 класирания.
Плевенски спортен клуб може да отчита резултати
от Олимпийски игри, Световни, Европейски и Балкански първенства и 1 международен турнир, като
всеки състезател може да посочи до 4 резултата,
общо за всички.“
§6. Изменя Таблица №3, както следва:
1. В колона „Деца“ се добавя следния текст „от 8
г. до 14 г.“
2. В колона „Юноши, девойки младша възраст“ се
добавя следния текст „от 14 г. до 16 г.“.
3. В колона „Юноши, девойки старша възраст“ се
добавя следния текст „от 16 г. до 18 г.“
4. В колона „Мъже и жени“ се добавя следния израз „над 18 г.“
§7. Изменя раздел А4 „Кадрови потенциал“ в Приложение №2, както следва:
След изречението „За всеки свой треньор, методист или спортен педагог, назначен с постоянен
или граждански трудов договор, клубът получава
по 1000 точки, като 1 треньор може да е такъв на
до 2 отбора“ се добавя следният текст: „Треньорите,
които не получават финансово възнаграждение, не
носят точки на съответния спортен клуб.“
ІІ. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет
- Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.28,
във връзка с чл.11, т.3 и чл.26 от Закона за нормативните актове, и чл.75, 76,77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, по предложение от Йордан
Грижов - Общински съветник, с вх.№ ОбС-06157/25.07.2019 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № 58,
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 № 1427/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №26 на Общински съвет
- Плевен за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51 от Закона за горите, чл.11,
ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при
спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение
на Наредба №26 за управлението, стопанисването
и ползването на горски територии - общинска собственост, както следва:
§1. В чл.19, ал.2, текста придобива следната редакция:
„(2) Ползванията от горските територии на общината са възмездни за дървесните продукти и безвъзмездни за недървесните продукти, когато не представляват стопанска дейност“.
§2. В чл.31, ал.3, т.1, текста придобива следната
редакция:
„т.1. е дадено разрешение за това от директора на
регионалната дирекция по горите или оправомощено от него длъжностно лице.“
§3. Изменя чл.35, ал.2, както следва:
1. Отменя т.1 и т.4.
2. Преномерира т.2 и т.3 съответно на т.1 и т.2.
ІІ. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет
- Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.51 от Закона за горите, чл.11,
ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при
спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1467-1/25.06.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване
върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ полумасивна едноетажна сграда с идентификатор 56722.668.142.1
със застроена площ 92 кв.м., находяща се в
гр.Плевен, ул.„Петко Каравелов“ №1, актуван с
АОС №36867/06.06.2011 год.
2. Безвъзмездното право на ползване на имотите
по т.1 да се учреди за срок от 5 (пет) години, като
консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота са за сметка на
„Народно читалище Цветан Спасов-1959“.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно
право на ползване с представляващия „Народно читалище Цветан Спасов-1959“ гр.Плевен, съгласно
действащите разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1854/19.08.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол №
58, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 1431/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен
за 2019 година за Общински футболен клуб „Спартак Плевен“
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.39, ал.2 от Наредба №10 на
Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Увеличава средствата, предвидени в дейност
714 „Спортни бази за спорт за всички“ по собствения бюджет на Община Плевен за 2019 година,
с 30 000 лева, за подпомагане дейността на ОФК
„Спартак Плевен“.
2. Намалява размера на предвидените разходи в
дейност 741 „Радиотранслационни възли“ по собствения бюджет на Община Плевен за 2019 година с
30 000 лева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси и чл.39, ал.2 от Наредба №10 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-158711/20.08.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол №
58, 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 № 1430/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционната
програма на Община Плевен за 2019 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за
публичните финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба
Р Е Ш Е Н И Е № 1428/29.08.2019 г., гр. Плевен №10 на Общински съвет - Плевен,
Р Е Ш Е Н И Е № 1432/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №1425
ОТНОСНО: Изменение на проект на Споразупо Протокол №57 от 25.07.2019 г. на Общински
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
мение
за общинско сътрудничество по изпълнение
съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от ОбР Е Ш И:
ластен управител на Област Плевен
1. Изменя обект „Основен ремонт на х-л „Сторго- на партньорски проект „Утвърждаване на екоНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, зия““, финансиран със средства от целева субсидия логосъобразния обществен електротранспорт в
т.9 от Закона за местното самоуправление и мест- за капиталови разходи, както следва: било 80 640 Плевен“, одобрен с Решение №1411/25.07.2019 г. на
Общински съвет - Плевен и одобряване на нов проната администрация, чл.154, ал.1, т.2, във връзка с лева, става 74 640 лева.
чл.156, ал.2 от Търговския закон, чл.9 и чл.17, ал.1, 2. Изменя обект „Основен ремонт на подпорна ект на Споразумение
т.18 и чл.43, ал.1 т.5 от Наредба №8 на Общински стена на ул. „Княз Борис І“ №30-32, финансиран със На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
съвет - Плевен,
средства от целева субсидия за капиталови разходи, т.10, т.23 и чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
както следва: било 31 000 лева, става 0 лева.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
3. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Иван ВаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
зов““, финансиран със средства от целева субсидия
Р Е Ш И:
1. Прекратява дейността на „Дентален център І - за капиталови разходи, както следва: било 80 000
§1. Изменя Решение №1411/25.07.2019 г. на ОбПлевен“ ЕООД, гр.Плевен.
лева, става 79 486 лева.
2. Открива производство по ликвидация на „Ден- 4. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Кл. Ох- щински съвет - Плевен, както следва:
ридски““, финансиран със средства от целева суб- 1. Изменя т.2, като текста придобива следната ретален център І - Плевен“ ЕООД, гр. Плевен.
3. Избира за ликвидатор на „Дентален център І - сидия за капиталови разходи, както следва: било дакция:
„т.2. Одобрява предложения проект на СпоразумеПлевен“ ЕООД, гр.Плевен, Веселин Рашков Рашков. 60 000 лева, става 0 лева.
ние
за общинско сътрудничество по изпълнение на
4. Определя срок за завършване на ликвидацията 5. Изменя обект „Основен ремонт на надлез към
ж.к. „Сторгозия““, финансиран със средства от це- партньорски проект „Утвърждаване на екологосъдо 31.12.2019 г.
образния обществен електротранспорт в Плевен“,
5. Определя възнаграждение на ликвидатора в лева субсидия за капиталови разходи, както следва:
съгласно Приложение №1, което е неразделна част
размер на две минимални работни заплати и възла- било 25 000 лева, става 21 600 лева.
от настоящото решение.“
га на Кмета на Община Плевен да сключи договор 6. Изменя обект „Основен ремонт на ДЯ „Чайка“,
2. Изменя т.3, като текста придобива следната ре(ел.
инсталация)“,
финансиран
със
средства
от
цеза възлагане ликвидацията на „Дентален център І
дакция:
- Плевен“ ЕООД, гр. Плевен, съгласно настоящото лева субсидия за капиталови разходи, както следва: „т.3. Дава съгласие Община Плевен и „Тролейбубило 120 000 лева, става 0 лева.
решение.
сен транспорт“ ЕООД - Плевен да подпишат Спо6. Задълженията на Дружеството и разходите по 7. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Биляна“, разумение за общинско сътрудничество по изпълс. Буковлък“, финансиран със средства от целева
ликвидацията са за сметка на Община Плевен.
нение на партньорски проект „Утвърждаване на
7. Задължава ликвидатора в 14 дневен срок да субсидия за капиталови разходи, както следва: било екологосъобразния обществен електротранспорт в
извърши вписването в Търговския регистър при 30 000 лева, става 53 780 лева.
Плевен“ за разпределяне на ангажиментите на всяка
Агенцията по вписванията и да уведоми данъчната 8. Изменя обект „Подпорна стена на ул. „Вежен““, едно от страните.“
финансиран
със
средства
от
целева
субсидия
за
каадминистрация и органите на Националния осигупиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 3. Изменя т.4, като текста придобива следната рерителен институт за започналата ликвидация.
дакция:
8. Упълномощава избрания ликвидатор да пред- 10 000 лева.
„т.4. Възлага на Кмета на Община Плевен и на
9.
Изменя
обект
„Подпорна
стена
на
ул.
„Вежен““,
приеме всички правни и фактически действия по
управителя
на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД реда на чл.266 и сл. от Гл. ХVІІ от Търговския закон. финансиран със собствени бюджетни средства, как- Плевен да подпишат Споразумение за общинско съто
следва:
било
10
000
лева,
става
0
лева.
9. Задължава ликвидатора след приключване на
трудничество по изпълнение на партньорски проект
ликвидацията да изготви счетоводен отчет и доклад 10. Създава обект „Основен ремонт на „Център за „Утвърждаване на екологосъобразния обществен
за дейността и да ги представи на Общински съвет работа с деца““, финансиран със средства от целева електротранспорт в Плевен“, съгласно т.2 от настосубсидия за капиталови разходи, както следва: било
- Плевен.
ящото решение.“
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно- 0 лева, става 100 000 лева.
§2. В останалата си част Решение №1411/25.07.2019
вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от За- 11. Създава обект „Основен ремонт на ул. „Хилен- г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
дар““,
финансиран
със
средства
от
целева
субсидия
кона за местното самоуправление и местната адмиМотиви: Настоящото решение е прието на оснонистрация, чл.154, ал.1, т.2, във връзка с чл.156, ал.2 за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10, т.23
от Търговския закон, чл.9 и чл.17, ал.1, т.18 и чл.43, става 41 454 лева.
и чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправление
ал.1 т.5 от Наредба №8 на Общински съвет - Пле- 12. Създава обект „Основен ремонт на ул. „Бра- и местната администрация, по предложение от Гевен, по предложение от предложение от Постоянна ила““, финансиран със средства от целева субсидия орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
комисия по „Здравеопазване и социална политика“, за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, ОбС-1785-2/19.08.2019 г., на заседание на Общинс вх.№ ОбС-0350-9/23.07.2019 г. и писмо от Облас- става 45 680 лева.
ски съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протен управител на Област Плевен с вх.№ ОбС - 0350- 13. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотлож- токол № 58, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано
ни
разходи“,
в
частта
„Местни
дейности“
на
бюдже10/07.08.2019 г., на заседание на Общински съвет
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
- Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № та на Община Плевен за 2019 година, с 10 000 лева.
Председател на Общински съвет - Плевен:
58, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с офици- 14. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърМартин Митев
ши
всички
правни
и
фактически
действия,
продикалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: тувани от настоящото решение.
Мартин Митев Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Р Е Ш Е Н И Е № 1433/29.08.2019 г., гр. Плевен
Закона за местното самоуправление и местната ад- ОТНОСНО: Предложение до Министерство на
министрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за пуб- образованието и науката за включване на ОУ „АнР Е Ш Е Н И Е №1429/29.08.2019 г., гр. Плевен
личните финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 тон Страшимиров“, с. Бохот в Списъка на средищОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на на Общински съвет - Плевен, по предложение от Ге- ните училища в Република България за учебната
ползване на Народно читалище „Цветан Спасов - орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 2019/2020 година
1959“, град Плевен, върху недвижими, нежилищни ОбС-1587-12/20.08.2019 г., на заседание на Общин- На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
имоти - частна общинска собственост, находящи ски съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Про- т.23 от Закона за местното самоуправление и местсе в град Плевен
токол № 58, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано ната администрация, във връзка с чл.53, ал.5 от ЗаНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, с официалния печат на Общински съвет - Плевен. кона за предучилищното и училищното образование
т.8 от Закона за местното самоуправление и местнаПредседател на Общински съвет - Плевен: и чл.3, ал.1 от Постановление №128 на Министерта администрация,
Мартин Митев ски съвет от 29.06.2017 г. за определяне на крите-

брой 67
9.09.2019 г.
рии за включване в Списъка на средищните детски министрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичниградини и училища, обн. ДВ бр.53 от 04.07.2017 г., те финанси и чл.61 от Наредба №10 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1151ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
17/30.07.2019 г., на заседание на Общински съвет
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министерство на образованието и - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол №
науката в Списъка на средищните училища за учеб- 58, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с офината 2019/2020 година да бъде включено ОУ „Антон циалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Страшимиров”, с. Бохот, Община Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок до
Мартин Митев
10 Септември да направи мотивирано предложение
до Министъра на образованието и науката за включването на ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот, Об- Р Е Ш Е Н И Е № 1436/29.08.2019 г., гр. Плевен
щина Плевен в Списъка за средищните училища в
ОТНОСНО: Възлагане на услуга обществен преРепублика България за учебната 2019/2020 година.
воз
на пътници по автобусни линии София - Плевен и
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 Плевен - Бъркач от Републиканската и Областната
от Закона за местното самоуправление и местната транспортни схеми, от квотата на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
администрация, във връзка с чл.53, ал.5 от Закона
за предучилищното и училищното образование и т.23 от Закона за местното самоуправление и местчл.3, ал.1 от Постановление №128 на Министерски ната администрация, чл.19, ал.2 от Закона за автосъвет от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за мобилните превози и чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от
включване в Списъка на средищните детски гради- 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
ни и училища, обн. ДВ бр.53 от 04.07.2017 г.,, по транспортни схеми и за осъществяване на общестпредложение от Георг Спартански - Кмет на Об- вен превоз с автобуси,
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0965-2/24.07.2019 г., на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
Р Е Ш И:
на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 8 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин- 1. Да се проведе процедура при спазване реда на
Закона за обществените поръчки, с предмет „Възски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: лагане на обществен превоз на пътници по автоМартин Митев бусни линии София - Плевен и Плевен - Бъркач, с
утвърдени маршрутни разписания (МР №15203) от
Републиканската транспортна схема и (МР №1131;
1132; 1133 и 1134) от Областната транспортна схема
Р Е Ш Е Н И Е № 1434/29.08.2019 г., гр. Плевен от квотата на Община Плевен“.
ОТНОСНО: Предложение до Министерство на 2. Определя срок на договора с избрания изпълниобразованието и науката за включване на Обедине- тел - 5 години, максимално допустимия по Закона за
но училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Търнене, обществени поръчки.
в Списъка на средищните училища в Република Бъл- 3. Делегира на Кмета на Община Плевен провежгария за учебната 2019/2020 година
дането на процедура за възлагане на обществен преНа основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, воз на пътници по автобусни линии от републикант.23 от Закона за местното самоуправление и мест- ска и областна транспортни схеми, посочени в т.1,
ната администрация, във връзка с чл.53, ал.5 от За- като го оправомощава да извърши всички правни
кона за предучилищното и училищното образование и фактически действия необходими за изпълнение
и чл.3, ал.1 от Постановление №128 на Министер- на настоящото решение, включително да сключи
ски съвет от 29.06.2017 г. за определяне на крите- договор с избрания за изпълнител, след процедурии за включване в Списъка на средищните детски ра проведена по ЗОП, по съгласувани и утвърдени
градини и училища, обн. ДВ бр.53 от 04.07.2017 г., маршрутни разписания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
от Закона за местното самоуправление и местната
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министерство на образованието и администрация, чл.19, ал.2 от Закона за автомонауката в Списъка на средищните училища за учеб- билните превози и чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от
ната 2019/2020 година да бъде включено Обединено 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене, транспортни схеми и за осъществяване на общестОбщина Плевен.
вен превоз с автобуси, по предложение от Милен
2. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок до Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС10 Септември да направи мотивирано предложение 1836/02.08.2019 г., на заседание на Общински съвет
до Министъра на образованието и науката за включ- - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол №
ването на Обединено училище „Св. Св. Кирил и 58, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с офиМетодий“, с. Търнене, Община Плевен, в Списъка циалния печат на Общински съвет - Плевен.
за средищните училища в Република България за
Председател на Общински съвет - Плевен:
учебната 2019/2020 година.
Мартин Митев
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администра- Р Е Ш Е Н И Е № 1437/29.08.2019 г., гр. Плевен
ция, във връзка с чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.3, ал.1 от Поста- ОТНОСНО: Предложение относно допълнение на
новление №128 на Министерски съвет от 29.06.2017 Решение №627/27.06.2013г. на Общински съвет - Плевен
г. за определяне на критерии за включване в Списъка На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
на средищните детски градини и училища, обн. ДВ т.23 от Закона за местното самоуправление и местбр.53 от 04.07.2017 г.,, по предложение от Георг Спар- ната администрация, глава трета от Наредба на Митански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1134- нистерството на труда и социалната политика №РД2/24.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Пле- 07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма
вен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка лична помощ,
9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев §1. Допълва Решение №627/27.06.2013 г. на Общински съвет - Плевен, изменено и допълнено с Решения
№№062/28.01.2016 г., 893/29.03.2018 г. и 997/28.06.2018
Р Е Ш Е Н И Е № 1435/29.08.2019 г., гр. Плевен г. на Общински съвет - Плевен, както следва:
1. Създава нова точка 1.13. в т.1 от Решение
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на
№627/27.06.2013 г. на Общински съвет - Плевен
Община Плевен за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
(изменено и допълнено с Решение №062/28.01.2016
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
г., Решение №893/29.03.2018 г. и Решение
т.6 от Закона за местното самоуправление и местна№997/28.06.2018 г.) със следния текст:
та администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публич„1.13. Финансово - счетоводно обслужване на мените финанси и чл.61 от Наредба №10 на Общински
ханизма лична помощ.“
съвет - Плевен,
§2. В останалата си част Решение №627/27.06.2013
г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мотиви: Настоящото решение е прието на осР Е Ш И:
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
1. Утвърждава уточнения план по бюджета на Закона за местното самоуправление и местната адОбщина Плевен по функции и дейности, съгласно министрация, глава трета от Наредба на МинистерЕдинната бюджетна класификация към 31.12.2018 ството на труда и социалната политика №РД-07-7
г., както следва:
от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична
- По прихода - 98 032 698 лева;
помощ, по предложение от Георг Спартански - Кмет
- По разхода - 98 032 698 лева.
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1317-2/19.08.2019
(Съгласно приложенията)
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на ведено на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 13 от
Община Плевен за 2018 година и утвърждава при- дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
хода в размер на 87 745 844 лева и разхода в размер Общински съвет - Плевен.
на 87 745 844 лева, разпределени съгласно Единната
Председател на Общински съвет - Плевен:
бюджетна класификация.
Мартин Митев
(Съгласно приложенията)
3. Приложенията от №1 до №14 са неразделна
част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- Р Е Ш Е Н И Е № 1438/29.08.2019 г., гр. Плевен
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ОТНОСНО: Изменение на Решение №1268/28.03.2019
Закона за местното самоуправление и местната ад- г. на Общински съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с §4 от ПЗР на Закона
за народните читалища, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от
Закона за общинската собственост, чл.62, ал.2 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 1268/28.03.2019 г. на Общински съвет - Плевен, като т.1 придобива следната редакция: „Да се учреди безвъзмездно право
на ползване на Народно читалище „Пробуда 1919”
- с.Николаево върху недвижим, нежилищен общински имот - публична общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда - културен
дом, цялата със застроена площ 530 кв.м, с изключение на сутеренния етаж с площ 170 кв.м, находящ
се в УПИ ІІІ-164, кв.53 по плана на с. Николаево,
актуван с АОС №30848/25.08.1997 год.”
2. В останалата си част Решение №1268/28.03.2019
год. остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §4 от ПЗР на Закона
за народните читалища, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от
Закона за общинската собственост, чл.62, ал.2 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков- ВРИД Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1657-1/09.08.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 14 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин
Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1439/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО:
Изменение
на
Решение
1298/24.04.2019 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.4 от
Закон за общинската собственост и чл.13, ал.2 от
Наредба № 7 на Общинския съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 1298/24.04.2019 г. на Общински съвет - Плевен в частта на т.31, като придобива следната редакция: „На Начално училище
„Христо Ботев” - с. Дисевица, представлявано от
директора Анелия Влахова, имот публична общинска собственост, находящ се в с.Дисевица, ул. „Георги Томов” №10, актуван с АОС №43130/01.08.2019
год., представляващ втори етаж от двуетажна
масивна сграда за образование с идентификатор
24935.101.210.1, цялата със застроена площ 472
кв.м, заедно с 1 806 кв.м от прилежащия поземлен имот с идентификатор 24935.101.210, целият с
площ 4 105 кв.м”.
2. В останалата си част Решение №1298/24.04.2019
год. на Общински съвет - Плевен, остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.4 от Закон
за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба
№ 7 на Общинския съвет - Плевен, по предложение
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1709-1/13.08.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019
г., Протокол № 58, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за продажба на имота с правоимащите лица, съгласно т.1 от настоящото решение и
нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1838/09.08.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 1441/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост
между Община Плевен и „АДИБОР“ ЕООД, чрез
продажба на общинския дял от недвижим имот,
находящ се в град Плевен, ул. „Средна гора“
№№1,3,5
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост, чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от
Наредба № 7, на Общински съвет Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. “Средна
гора” №№ 1,3,5 представляващ поземлен имот с
идентификатор 56722.660.1417, целият с площ 970
кв.м - урбанизирана територия с начин на трайно
ползване: високо застрояване - урегулиран поземлен имот УПИ ХХІ-6156,6149, кв. 150, отреден за
обществено-обслужващи дейности, чрез продажба
на общинския дял от имота в размер 782/970 кв.м
идеална част от гореописания поземлен имот, заедно с част от жилищна сграда с идентификатор
56722.660.1417.1, построена през 1938г, както следва: изцяло южната част от сградата със застроена
площ от 65.90 кв.м и ½ ид.ч. от западната част от
сградата със застроена площ 96.50 кв.м, заедно
с ¾ ид.ч. от мазата, тавана и общите части, актуван с акт за частна общинска собственост АОС №
35350/05.03.2009г., на цена 197 000 (сто деветдесет
и седем хиляди) лева без ДДС, на съсобственика
“АДИБОР” ЕООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически действия за прекратяване на съсобствеността върху имота по т.1, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост, чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 7,
на Общински съвет Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1842/13.08.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 1442/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински
имот на собственика на законно построена върху
него сграда - УПИ ІІ, кв.40, по плана на град Плевен,
поземлен имот с идентификатор 56722.661.504, находящ се на ул.„Христо Ясенов“ №23, град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2
от Закон за общинската собственост и чл.51 от НаР Е Ш Е Н И Е № 1440/29.08.2019 г., гр. Плевен редба № 7 на Общинския съвет - Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински
недвижим имот на собствениците на законно поОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
строени върху него сгради, представляващ поземР Е Ш И:
лен имот с идентификатор 56722.661.1106 - УПИ 1. Да се продаде общински недвижим имот, наХІІ-9277, кв.51, отреден за жилищно строител- ходящ се в с град Плевен, ул. „Христо Ясенов“
ство, по плана на град Плевен
№ 23, представляващ поземлен имот с идентифиНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, катор 56722.661.504 с площ 1019 кв. м - урегут.8 от Закона за местното самоуправление и местна- лиран поземлен имот II - за обществено обслужта администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона ване и трафопост, кв. 40, актуван с акт за частна
за общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 общинска собственост - АОС № 35272/09.10.2008
на Общински съвет - Плевен,
г., на „Е - ЕЛИТ БГ” АД - собственик на законно построена върху него сграда с идентификатор
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
56722.661.504.1, на цена от 56 000 (петдесет и
Р Е Ш И:
шест хиляди) лв. без ДДС
1. Да се продаде общински недвижим имот, на- 2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
ходящ се в град Плевен, ул. „Стоян Михайлов- сключи договор за продажба на имота с правоимаски“ №60, представляващ застроен урегулиран щото лице, съгласно т. 1 от настоящето решение и
поземлен имот с площ 326 кв.м., с идентификатор нормативните изисквания.
56722.661.1106 - УПИ ХІІ-9277, кв.51, отреден за Мотиви: Настоящото решение е прието на осжилищно строителство, актуван с акт за частна об- нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
щинска собственост №43137/06.08.2019 г., на цена Закон за местното самоуправление и местната ад11 120 (единадесет хиляди сто и двадесет) лева без министрация, във връзка с чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2
ДДС на Сания Абубекеровна Цончева и Полина Ге- от Закон за общинската собственост и чл.51 от Наоргиева Луканова - собственици на законно постро- редба № 7 на Общинския съвет - Плевен по предлоените върху него сгради, всеки с ½ идеална част от жение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плеотстъпеното право на строеж.
вен, с вх.№ ОбС-1840/13.08.2019 г., на заседание на

брой 67
9.09.2019 г.
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019 Общински съвет - Плевен, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79,
г., Протокол № 58, точка 18 от дневния ред, и е по- ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
дпечатано с официалния печат на Общински съвет съвет - Плевен,
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мартин Митев
Р Е Ш И:
І. Изменя Решение №792/30.11.2017 г. на Общински съвет - Плевен относно определяне броя, предР Е Ш Е Н И Е № 1443/29.08.2019 г., гр. Плевен назначението и местонахождението на отделните
видове общински жилища, както следва:
ОТНОСНО: Относно продажба на незастроен 1. В т.1.1 от Решение №792/30.11.2017 г. изменя
общински недвижим имот УПИ V-66 с площ 800 броя на жилищата за настаняване под наем на гражкв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по дани с установени жилищни нужди: били 569 броя,
плана на с. Буковлък, чрез публичен търг
стават 568 броя.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, От приложения списък на общински жилища от
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна- фонд „Под наем“ да отпадне общинско жилище, акта администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Зако- тувано с АОС №36735/04.04.2011 г., находящо се на
на за общинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, адрес ул. „В. Левски” №168, ет.2.
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Об- 2. В останалата си част Решение №792/30.11.2017
щински съвет - Плевен,
г. на Общински съвет - Плевен се запазва непроменено.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ІІ. Допълва „Годишна програма за управление и
Р Е Ш И:
разпореждане с имотите - общинска собственост
1. Да се организира и проведе публичен търг в Община Плевен през 2019 г.” в раздел ІІІ, точка
чрез предварително представяне на предложени- Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение
ята от участниците в администрацията на Общи- да продаде” със следния имот - частна общинска
на Плевен за продажба на незастроен УПИ V-66 собственост, актуван с АОС №36735/04.04.2011
с площ 800 кв.м, отреден за жилищно строител- г., находящ се в град Плевен, ул. „Васил Левски”
ство, кв.13 по плана на с. Буковлък, актуван с АОС №168/ул. „Дойран” №53б, представляващ 190 кв.м.
№35670/15.10.2009 г., при първоначална цена 8 500 ид.ч. от застроено дворно място - поземлен имот с
(осем хиляди и петстотин) лева без ДДС и депозит идентификатор 56722.659.445, целият с площ 299
в размер на 10% от първоначалната цена за имота. кв.м. - урбанизирана територия с начин на трайно
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ползване: комплексно застрояване, стар идентикомисия, която да организира и проведе публичен фикатор: 5130, кв.116а, парцел V, заедно с втория
търг за продажба на имота.
етаж от триетажна жилищна сграда със застроена
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да площ от 155.90 кв.м., състоящ се от: две стаи, косключи договор за продажба на имота по т.1, съ- ридор и тоалетна със застроена площ 72.16 кв.м. и
гласно нормативните изисквания, със спечелилият 1/2 ид.ч. от прилежащ таван откъм ул. “Дойран”, и
участник.
две стаи, вестибюл, кухня със застроена площ 83.74
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- кв.м. и 1/2 ид.ч. от прилежащ таван откъм ул. “Ванование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от сил Левски”, с идентификатори: 56722.659.445.2.2,
Закона за местното самоуправление и местната ад- 56722.659.445.1.3.
министрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за ІІІ. Дава съгласие да се организира и проведе пубобщинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, личен търг за продажба на имота, описан в т.ІІ от
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински настоящото решение, чрез предварително предстасъвет - Плевен, по предложение от Георг Спар- вяне на предложенията от участниците в админитански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- страцията на Община Плевен, при първоначална
1843/13.08.2019 г., на заседание на Общински съвет цена 148 000 (сто четиридесет и осем хиляди) лева
- Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № без ДДС, в т.ч. 54 000 (петдесет и четири хиляди)
58, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с офи- лева без ДДС за дворното място и 94 000 (деветциалния печат на Общински съвет - Плевен.
десет и четири хиляди) лева без ДДС жилищната
Председател на Общински съвет - Плевен: част“ и депозит 10 % от първоначалната цена.
Мартин Митев ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.
Р Е Ш Е Н И Е № 1444/29.08.2019 г., гр. Плевен
V. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
ОТНОСНО: Продажба на незастроен общински сключи договор за продажба на имота по т.ІІ, сънедвижим имот УПИ ХVІІІ-66 с площ 870 кв.м., от- гласно нормативните изисквания, със спечелилия
реден за жилищно строителство, кв.13 по плана на участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на оснос. Буковлък, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, вание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСт.8 от Закона за местното самоуправление и местна- МА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, чл.42, ал.2 от
та администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона ЗОС, чл.3, ал.2 от Наредба №18 на Общински съвет
за общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, - Плевен, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Общисъвет - Плевен,
на Плевен, с вх.№ ОбС-1073-4/20.08.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 21 от дневния
Р Е Ш И:
1. Да се организира и проведе публичен търг ред, и е подпечатано с официалния печат на Общинчрез предварително представяне на предложения- ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
та от участниците в администрацията на Община
Мартин Митев
Плевен за продажба на незастроен УПИ ХVІІІ-66
с площ 870кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък, актуван с АОС
№35671/15.10.2009 г., при първоначална цена 9 000 Р Е Ш Е Н И Е № 1446/29.08.2019 г., гр. Плевен
(девет хиляди) лева без ДДС и депозит в размер на ОТНОСНО: Учредяване право на строеж на
10% от първоначалната цена за имота.
подземно застрояване под пешеходна улица между
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ОК 632б - 632в - 632г, разположена между кв.36а
комисия, която да организира и проведе публичен и кв.36б, по плана на град Плевен, със застроена
търг за продажба на имота.
площ 116,00 кв.м.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
сключи договор за продажба на имота по т.1, съ- т.8 от Закона за местното самоуправление и местнагласно нормативните изисквания, със спечелилият та администрация, чл.188, ал.1, ал.3, и ал.5 от Закоучастник.
на за устройство на територията, във връзка с чл.37,
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост,
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната адОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
министрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за
Р Е Ш И:
общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, 1. Да се учреди на „НАРМАГ” ООД със седалище
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
и адрес на управление град Плевен, ул. “Дойран”
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спар№ 140, ет.5, право на строеж със застроена площ
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС116,00 кв. м (сто и шестнадесет квадратни метра)
1849/19.08.2019 г., на заседание на Общински съвет
- под недвижим имот, улица - публична общинска
- Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол №
собственост с идентификатор 56722.659.1025, за
58, точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с офиизграждане на място за маневриране, към същестциалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: вуващ подземен гараж в ПИ 56722.659.1068 - УПИ
Мартин Митев II-659.1068, кв.36б, гр. Плевен, собственост на
„НАРМАГ” ООД, по одобрен на 26.07.2019 г. инвестиционен проект от Главния архитект на Община Плевен, за сумата от 55 000 (петдесет и пет хиляР Е Ш Е Н И Е № 1445/29.08.2019 г., гр. Плевен ди) лева без ДДС.
ОТНОСНО: Изменение на Решение №792/ 2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
30.11.2017 г. н Общински съвет - Плевен и продажба договор за учредяване възмездно право на строеж,
на общински недвижим имот - ид.ч. от дворно място съгласно т.1 от настоящото решение и нормативнии втори етаж от жилищна сграда на ул. „Васил Лев- те изисквания.
ски“№168/ул.“Дойран“ №53а, гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на осНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, Закона за местното самоуправление и местната адчл.42, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.2 от Наредба №18 на министрация, чл.188, ал.1, ал.3, и ал.5 от Закона за

устройство на територията, във връзка с чл.37, ал.4,
т.4 от Закона за общинската собственост, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1841/13.08.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019
г., Протокол № 58, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 1447/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от
имот- публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение - мобилна каравана за продажба
на закуски
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част
от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 16,00 кв.м., за поставяне
на преместваемо съоръжение мобилна каравана за
продажба на закуски, на основание одобрена от Главен архитект на Община Плевен схема за поставяне
от 12.08.2019 г., чрез публичен търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община
Плевен.
2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши при първоначална цена в размер на 77 (седемдесет и седем) лв. без ДДС, изчислена в съответствие
с Приложение №6 от Наредба №17 на Общински
съвет - Плевен.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на
230 (двеста и тридесет) лева, съгласно чл.79, ал.4 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе публичен
търг за отдаване под наем на имота по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем
със спечелилия участник, съгласно протокола на
тръжната комисия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1856/20.08.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 23 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1448/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от
имоти - публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения - павилион
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години части от имот- публична общинска собственост, представляващи 3 броя терени, всеки с размер
3,00/4,00 м. и с площ 12,00 кв.м., за поставяне на
преместваеми съоръжения - 3 павилиона за продажба на траурни свещи, венци и кръстове, в съответствие с Решение №901//29.03.2018 г. на Общински
съвет - Плевен, находящи се в град Плевен, Гробищен парк „Горноплевенски гробища“, в поземлен
имот с идентификатор 56722.661.1388 по КК КР
на град Плевен, на основание одобрена от Главен
архитект на Община Плевен схема за поставяне от
01.07.2019 г.
2. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години части от имот - публична общинска собственост,
представляващи 3 броя терени всеки с размери
3,00/4,00 м. и с площ 12 кв.м., за поставяне на преместваеми съоръжения - 3 павилиона за продажба
на траурни свещи, венци и кръстове, в съответствие
с Решение №901/29.03.2019 г. на Общински съвет
- Плевен, находящи се в град Плевен, Гробищен
парк „Чаира“ в поземлен имот с идентификатор
56722.188.665 по КК КР на град Плевен, на основание одобрена от Главен архитект на Община Плевен
схема за поставяне от 16.07.2019 г.
3. Отдаването под наем на имотите по т.1 и т.2 да
се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване
с предварително представяне на предложенията от
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участниците в администрацията на Община Плевен,
при първоначална цена в размер на 36 (тридесет и
шест) лева без ДДС, за един брой павилион, с площ
12,00 кв.м., изчислена в съответствие с Приложение
№6 от Наредба №17 на Общински съвет - Плевен.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на
108 (сто и осем) лева, съгласно чл.79, ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе публичните
търгове за отдаване под наем на имотите по т.1 и т.2.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем
със спечелилите участници, съгласно протокола на
тръжната комисия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7от Закона за общинската
собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1637-1/20.08.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 24 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 № 1449/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от
имоти публична общинска собственост в детски
градини и учебни заведения
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 76, чл. 79, чл. 85,
ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване,
чрез представяне от участниците на предложенията
пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга за отдаване по наем за срок от 5(пет) години на части от имоти - публична собственост за:
1.1. Класна стая в НУ „Христо Ботев“ Плевен с
площ 20 кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 4,00 лв.
Депозит за участие 50.00 лв.
1.2. Част от методичен кабинет в ДГ „Еделвайс“
“ Плевен с площ 10кв.м, за провеждане занимания
по шах, при начална месечна цена на час 2,00 лв.
Депозит за участие 50.00 лв.
1.3. Методичен кабинет в ДГ „Щастливо детство“
Плевен с площ 11кв.м, за провеждане занимания по
шах, при начална месечна цена на час 2,20 лв. Депозит за участие 50.00 лв.
1.4. Методичен кабинет в ДГ „Пролет“ Плевен с
площ 16кв.м, за провеждане занимания по шах, при
начална месечна цена на час 3,20 лв. Депозит за
участие 50.00 лв.
1.5. Част от физкултурен салон в ДГ „Иглика“
Плевен с площ 25 кв.м, за провеждане занимания
по футбол, при начална месечна цена на час 5,80лв.
Депозит за участие 50.00 лв.
1.6. Методичен кабинет в ДГ „Надежда“ Плевен с
площ 20кв.м, за провеждане занимания по спортни
танци, при начална месечна цена на час 4,00лв. Депозит за участие 50.00 лв.
2. Ползването на имотите по т. 1, от спечелилия
съответната процедура наемател, не може да пречи
или ограничава учебните дейности в учебното или
детско заведение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да организира и
проведе процедурите по т.1 от настоящото Решение.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурите по
т.1 от настоящото Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 14, чл. 76, чл.
79, чл. 85, ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1847/19.08.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 25 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 1450/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1330/
30.05.2019 г. на Общински съвет -Плевен за разделяне и промяна начина на трайно ползване /НТП/
на поземлен имот с идентификатор 67088.316.13,
находящ се в землище в град Славяново
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.78а, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, чл.6, ал.1 от Закона
за общинската собственост и чл.51, ал.3 и ал.5 от Зако-

на за кадастъра и имотния регистър,

торията по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1853/19.08.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, провеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
дено на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 27 от
Р Е Ш И:
І. Изменя Решение №1330/30.05.2019 г. на Общин- дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
ски съвет - Плевен, както следва:
Председател на Общински съвет - Плевен:
1. изменя т.1 от Решение №1330/30.05.2019 г. на
Общински съвет - Плевен, като придобива следната
Мартин Митев
редакция:
„т.1. Дава съгласие да се извърши изменение в
Кадастралната карта и кадастрални регистри в зем- Р Е Ш Е Н И Е № 1452/29.08.2019 г., гр. Плевен
лището на град Славяново в обхвата на общински
имот с идентификатор 67088.316.13 целият с площ ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект
840,851 дка. в местността „Няма“ с НТП пасище, за подробен устройствен план - план за застроявамера, категория ІV при неполивни условия (номер не за ПИ 56722.757.483 в местността „Плочата“ в
по предходен план 000378), като се образуват два землището на град Плевен и одобряване на Задание за
изработване на подробен устройствен план
нови поземлени имота:
1.1. Проектен имот №67088.316.131 с проектна На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и местплощ 129,694 дка. с НТП - пасище, мера;
1.2. Проектен имот №67088.316.132 с проектна ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5
площ 711,157 дка. с НТП - пасище, мера.“
2. Изменя т.2 от Решение №1330/30.05.2019 г. на и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на теОбщински съвет - Плевен, като придобива следната риторията,
редакция:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
„т.2. Дава съгласие след образуването на новите
Р Е Ш И:
имоти и влизане в сила на решението по т.1 да се
извърши промяна на начина на трайно ползване на 1. Разрешава изработване на проект за Подронообразувания имот с проектна площ 129,694 дка., бен устройствен план - План за застрояване за ПИ
съгласно установения начин на трайно ползване от 56722.757.483 в местността „Плочата“ в землището
на град Плевен и парцеларни планове на елементиОбщинска служба „Земеделие“ - Плевен.“
3. Създава нова т.4 от Решение №1330/30.05.2019 г. те на техническата инфраструктура. При изработна Общински съвет -Плевен, със следната редакция: ване на подробния устройствен план да се спазват
„т.4. Дава съгласие Проектен имот №67088.316.131 разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за прас проекта площ 129,694 дка. след промяна начина на вила и нормативи за устройство на отделните видотрайно ползване да бъде обявен за частна общинска ве територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подрособственост“.
ІІ. Досегашните т.4 и т.5 от решението се преноме- бен устройствен план - План за застрояване за ПИ
56722.757.483 в местността „Плочата“ в землището
рират съответно на т.5 и т.6.
ІІ. В останалата си част Решение №130/30.05.2019 на град Плевен и парцеларни планове на елементиг. на Общински съвет - Плевен остава непроменено. те на техническата инфраструктура.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опнование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от равомощено лице да извърши необходимите правЗакона за местното самоуправление и местната ад- ни и фактически действия, съгласно разпоредбите
министрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността на Закона за устройство на територията, свързани с
и ползването на земеделските земи, чл.78а, ал.1 от изпълнението на настоящото Решение.
Правилника за прилагане на Закона за собственост- Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
та и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.1 от територията не подлежат на оспорване, съгласно
Закона за общинската собственост и чл.51, ал.3 и чл.124б, ал.4.
ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър, по Мотиви: Настоящото решение е прието на оспредложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Об- нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1764-1/14.08.2019 г., на от Закона за местното самоуправление и местназаседание на Общински съвет - Плевен, проведено та администрация, чл.18 от Закона за опазване на
на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 26 от днев- земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1,
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об- ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
на територията, по предложение от Георг Спарщински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСМартин Митев 1852/19.08.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол №
58, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш Е Н И Е № 1451/29.08.2019 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен:
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проМартин Митев
ект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 155.6 в
местността „Габровец“ в землището на град Пле- Р Е Ш Е Н И Е № 1453/29.08.2019 г., гр. Плевен
вен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за ОТНОСНО: Относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план
изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, за застрояване за поземлен имот с идентификатор
т.11 от Закона за местното самоуправление и мест- 155.12 в местността „Габровец“ в землището на
ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на град Плевен, парцеларни планове на елементите на
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 техническата инфраструктура и одобряване на Заи ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на те- дание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11
риторията,
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подро- чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
56722.155.6 в местността „Габровец“ в землището
Р Е Ш И:
на град Плевен и парцеларни планове на елементи1. Разрешава изработване на проект за Подроте на техническата инфраструктура.
2. Одобрява заданието за изработване на Подро- бен устройствен план - План за застрояване за ПИ
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.155.12 в местността „Габровец“ в землището
56722.155.6 в местността „Габровец“ в землището на град Плевен и парцеларни планове на елементина град Плевен и парцеларни планове на елементи- те на техническата инфраструктура.
2. Одобрява заданието за изработване на Подроте на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп- бен устройствен план - План за застрояване за ПИ
равомощено лице да извърши необходимите прав- 56722.155.12 в местността „Габровец“ в землището
ни и фактически действия, съгласно разпоредбите на град Плевен и парцеларни планове на елементина Закона за устройство на територията, свързани с те на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опизпълнението на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на равомощено лице да извърши необходимите правтериторията не подлежат на оспорване, съгласно ни и фактически действия, съгласно разпоредбите
на Закона за устройство на територията, свързани с
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ос- изпълнението на настоящото Решение.
нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
от Закона за местното самоуправление и местната територията не подлежат на оспорване, съгласно
администрация, чл.18 от Закона за опазване на зе- чл.124б, ал.4.
меделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и Мотиви: Настоящото решение е прието на осал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на тери- нование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1,
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1851/19.08.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол №
58, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 1454/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен
план - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на
електропровод 20kV до поземлен имот с идентификатор 73674.204.10, в местността „Обръща“ в
землището на с. Търнене
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските зами и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен
устройствен план - Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на електропровод 20kV до поземлен имот с
идентификатор 73674.204.10, в местността „Обръща“ в землището на с.Търнене, преминаващо със
сервитут през следните поземлени имоти: 6.37, с
начин на трайно ползване - за електроенергийно
производство, собственост на „ЕСО“ ЕАД; 7.40,
с начин на трайно ползване - за селскостопански,
горски, ведомствен път, публична общинска собственост; 204.20 с начин на трайно ползване - за
друго производство на продукта от нефт, въглища,
газ, шисти, собственост на „Рафинерия Плама“АД
и 204.10 с начин на трайно ползване - за друго производство на продукта от нефт, въглища, газ, шисти,
собственост на „Рафинерия Плама“АД.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на електропровод 20kV до поземлен имот с идентификатор
73674.204.10, в местността „Обръща“ в землището
на с. Търнене, преминаващо със сервитут през поземлен имот 7.40, с начин на трайно ползване - за
селскостопански, горски, ведомствен път, публична
общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските
зами и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1850/19.08.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019
г., Протокол № 58, точка 30 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 № 1455/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори
305.313 и 305.512 в местността „Осман Пашова
табия“ 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 местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на те-

риторията,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 305.313 и 305.512 в
местността „Осман Пашова табия““ в землището на
град Плевен и парцеларни планове на елементите
на техническата инфраструктура.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 305.313 и 305.512
в местността „Осман Пашова табия“ в землището
на град Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите
на Закона за устройство на територията, свързани с
изпълнението на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1855/19.08.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 31 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 № 1456/29.08.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на електропровод 20kV до поземлен имот с идентификатор
73674.204.21 в местността „Обръща“ в землището на с. Търнене
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските зами и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен
устройствен план - Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на електропровод 20kV до поземлен имот с
идентификатор 73674.204.21, в местността „Обръща“ в землището на с.Търнене, преминаващо със
сервитут поземлен имот 204.14, с начин на трайно
ползване -за селскостопански, горски, ведомствен
път, публична общинска собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на електропровод 20kV до поземлен имот с идентификатор
73674.204.21, в местността „Обръща“ в землището
на с. Търнене, преминаващо със сервитут през поземлен имот 204.14, с начин на трайно ползване - за
селскостопански, горски, ведомствен път, публична
общинска собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на
територията не подлежат на оспорване, съгласно
чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл.8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
чл.18 от Закона за опазване на земеделските зами и
чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1854/19.08.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № 58, точка 32 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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Винаги съм бил открит за диалог с хората
Продължава от стр. 3
Да не пропускаме биеналето
на малките форми, Брас бенд
фест „От бай Дико до „Тико,
тико…” и още много други прояви. За всеки вид изкуство има
публика и се радваме, че хората
се интересуват от проявите и ги
очакват с нетърпение.
- Как по време на мандата
Ви се развиха социалните услуги в общината?
- Отчетът само за последната изминала 2018 год. на Община Плевен показва, че разходите във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и
грижи” са с относителен дял
5,78 % спрямо всички разходи
на Общината. Отчетените към
31.12.2018 год. 5 069 676 лева са
с 646 929 лева повече от разплатените през 2017 год. Това е тенденция, която се запазва. Увеличихме капацитета на домашния
социален патронаж, който обслужва вече общо 555 възрастни хора не само в Плевен, а и в
Коиловци, Славяново, Бохот и
Пелишат. На територията на общината помагаме на 33 клуба на
пенсионера и инвалида, грижим
се за Център за обществена подкрепа, Кризисен център, седем
Центъра за настаняване от семеен тип, един Дом за стари хора в
с. Бохот, три Центъра за социална рехабилитация и интеграция,
три Дневни центъра за лица с
увреждания, Защитено жилище,
изпълнението на програмите за
личен и социален асистент също
продължава. В социалните грижи се числи и осигуряването на
временна заетост на безработни.
Най-новият ни проект, който беше одобрен и подписахме

договор за финансиране изпълнението му, е „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в Община Плевен”.
Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и е на стойност
773 978,08 лв. Ще бъдат обхва-

нати 334 лица от всички 25 населени места в общината. Целевата група са възрастни хора над
65 години с ограничения или в
невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и
техните семейства.
- По преценка на гражданите, Вие наложихте нов модел за общуване - срещате се
с тях не само в приемния Ви
ден, участвате лично и в множество дискусии в социалните мрежи. На какви въпроси
най-често отговаряте?
- Хората имат нужда да бъдат чути и когато това се случи
с няколко от тях, останалите
също започват да се осмеляват
да изразяват открито мнението
си за случващото се в града, пишат ми, обаждат ми се, станаха
активни в търсенето на обратна
връзка за нещата, които ги вълнуват. Това е голямата промяна
в града, което е добре. Винаги съм бил открит за диалог с
хората, не съм оставил тяхно
мнение, сигнал или забележка
без внимание. Разбира се, има и
такива, на които направените от
нас промени не се харесват, но
пък не е нормално всички да те
обичат и одобряват направеното. Най-полезни за целия ръководен екип на Общината са градивните критики - те ни помагат
да видим къде грешим, къде има
още какво да се направи, как нещата могат да се случат по-добре. Затова благодаря на плевенчани, че започнаха активно да
изразяват мнението си!
- Доволен ли сте от свършеното през мандата и за какво
не стигна времето?
- Времето не стигна за няколко неща. На първо място за
изграждане на приюта за бездомни кучета. Избраната при

първата обществена поръчка
миналата година софийска фирма не внесе изготвен от нея проект за преустройство на сградите, с което загубихме ценно
време и трябваше да стартираме процедурата отначало. При
втората обществена поръчка се
явиха двама кандидати, но част
от документите им бяха нередовни. Затова сега преминахме
на вариант пряко договаряне
без предварително обявление
за възлагане на обществена поръчка, избраният проектант е
плевенска фирма - „ДММ - Дизайн” ЕООД. Основната цел на
заданието за проектиране е чрез
ремонт и преустройство на съществуващите сгради в имота
да се създадат условия за настаняване на безстопанствените кучета от района на община
Плевен в приют, като се спазват
законовите разпоредби. Предмет на проектирането е основен ремонт на целия сграден
фонд и прилежащите му части,
включително
преустройства
на помещения и реконструкция на инсталациите, въвеждане на интелигентни системи за
управлението и регулирането
на потреблението на топлина и
електрическа енергия, подмяна
на дограма, хидро- и топлоизолация и други мерки за енергийна ефективност, монтиране на
пожароизвестителна система,
видеонаблюдение, изграждане
на достъпна архитектурна среда
и благоустройствени мероприятия в дворното пространство.
Имотът, бивша ветеринарна лечебница, беше прехвърлен безвъзмездно от държавата на Община Плевен през м. юли 2017 г.
Разгънатата застроена площ на
сградите в имота е 4 510 кв. м.
Освен помещения за ад-

министрацията на приюта, за
персонала и за посетителите,
ще бъдат обособени и специални помещения за животните.
Според техническото задание
ще има карантинно помещение
за настаняване на животни, за
които има съмнение, че са заболели; помещение за болни или
наранени животни; помещения
за настаняване на здрави животни - приют от „затворен” тип и
приют от „отворен” тип с общ
капацитет 400 животни; място
за игра и разходки на кучетата
- наличие на обособен кът за
игра и разходки на настанените
в приюта кучета, като този обособен кът ще се използва за: поетапно извеждане за ежедневна
свободна разходка на всички настанени в приюта кучета; работа
на доброволци и/или персонала
от приюта с животните по тяхната социализация и подготовка
за одомашняване; място за оглед
на животните от граждани, желаещи да осиновят куче от приюта. Желанието ни е да имаме
един модерен и функционален
приют, след представянето на
проекта ще знаем каква ще е цената на строителните дейности.
Времето не ни стигна и за
изграждането на „Арена Плевен”. Въпреки исканията, които
отправихме към централната
власт за довършване на проекта,
средства не бяха осигурени чрез
целево финансиране. Същото се
отнася и за стадион „Плевен”.
Силно се надявам, че това ще
се случи в следващите години,
тъй като седмият по големина
град в България има нужда и
със спортните си постижения
през десетилетията е доказал,
че заслужава модерна спортна
инфраструктура.
Вярвам, че ще се случи.

