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Коледната елха в Плевен
отново създава настроение
на малки и големи
На 2 декември грейнаха светлините на Коледната елха
на площад „Възраждане”. Това стана с официална церемония, за която в Плевен пристигна Джуджето Непослушко,
Дядо Коледа и Снежанка. Преди да получат подаръците
си, деца от вокална група „Ботевци пеят” при НУ „Христо
Ботев” пяха коледни песни, а танцьорите от фолклорен ансамбъл „Нашенчета” към Центъра за работа с деца зарадваха гостите с изпълненията си. Кметът Георг Спартански
отброи с децата от 12 до 1 и включи светлините на елхата
и на празничната украса на сградата на Община Плевен.
Вечерта завърши с празнична заря, която освети площада и предизвика радост у децата и техните родители, баби
и дядовци, дошли в студената вечер да присъстват на церемонията. За малчуганите имаше подаръци и лакомства,
осигурени от общинската администрация.
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Плевен инвестира в екологичен електротранспорт
със средства по ОПОС
Министърът на околната
среда и водите Нено Димов,
кметът на Община Плевен Георг Спартански и управителят
на „Тролейбусен транспорт“
ЕООД инж. Ангел Несторов
подписаха договор за обществен електротранспорт в общината.
Проектът е финансиран по
Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).
Общият размер на инвестицията е 18 млн. лв., от които ОПОС
осигурява 15 млн. лв.

По проекта ще бъдат закупени 14 нови електрически автобуса и 14 зарядни станции.
Предвижда се монтаж на станциите за бавно зареждане на
автобусите в двете депа - тролейбусно депо на ул. „Кичево“
№ 4 и тролейбусно депо в жк
„Дружба“, ул. „Александър
Малинов“ № 53. Експлоатацията на новите превозни средства ще се оптимизира чрез
интегриране на новопридобитите електрически автобуси
към съществуващите интели-

гентни транспортни системи
на масовия градски обществен
транспорт на Плевен.
С изпълнението на проекта
ще се намали количеството емисии на фини прахови частици
(ФПЧ10) с източник транспорт
от 0,43 на 0,33 тона на година.
Реализирането на дейностите
ще допринесе за подобряване
качеството на атмосферния въздух за над 95 000 жители на община Плевен.
Срокът за изпълнение на
дейностите е 40 месеца.

Общината засилва контрола на снегопочистващите фирми
Дружествата, спечелили обществената поръчка за „Зимно
поддържане и снегопочистване
на територията на община Плевен”, с които бяха сключени договори, са „Инжстрой” ЕООД,
„Чистота” ООД, „Астон сервиз”
ООД и „FCC България” ЕООД.
Освен, че дейностите трябва да
се вършат в разписаните срокове, е нужно и качество. Компромиси могат да се правят само
при крайни обстоятелства, но за
несвършена или недобре свършена работа по снегопочистването Община Плевен няма да
плаща. През този управленски
мандат нещата ще се случват
по различен начин. Това каза на
среща в Община Плевен кметът
Георг Спартански.
Фирмите, участвали в заседанието декларираха пълна готовност за справяне с почистването
в зимни условия. Всички имат
необходимия брой персонал,
техниката е в изправност и наличност, осигурени са и нужните количества инертни материали. Общо 78 машини ще чистят
снега и ще опесъчават в Плевен
и по четвъртокласната мрежа
- това са пясъкоразпръсквачи,
снегопочистващи
автомобили, комбинирани багери, челни
товарачи, самосвали, колесни
трактори, роторни снегорини.
Дейностите в Плевен обхващат осигуряване на проходимост по улици и трото-

ари по време на снеговалеж
и цялостно почистване до настилка след спиране на снеговалежа, мероприятия срещу
заледяване, включително на
входните и изходни магистрали на града, на пешеходната
зона в централна градска част
и на уличните платна, опесъчаване с пясъчносолни смеси на
платната за движение. Снего-

почистването и опесъчаването
се осъществяват механизирано с необходимата техника и
материали. Почистването на
пешеходната зона в централната градска част се извършва
ръчно и механизирано. С предимство са улиците, по които
се движи градският транспорт,
районите на болници, ДКЦ-та,
училища и детски заведения.

Избраният изпълнител за Район 1 е „Инжстрой” ЕООД. Районът обхваща всички улици в жк „Сторгозия”; всички улици в IX квартал с граници ул. „Ив. Тодоров” /включително/, ул. „Ген. Вл. Вазов” /включително/, ул.
„Гургулят” /включително/, ул. „Перуника” /включително/, ул. „Вардар”, ул.
„Стоян Заимов” / в участъка от ул. „Вардар” до ул. „Дойран” включително/ и
ул. „Дойран” /включително/; някои улици в централна градска част; гробищен парк „Стадиона” и ул. „Майска” /включително/; ул. „Българска авиация”
от кръговото кръстовище с ул. „Кара Колю” до ул. „Ив. Миндиликов” /включително/; път до Затвора, както и 28 автобусни и тролейбусни спирки, всяка
със средна площ 30 кв. м.
Избраният изпълнител за Район 2 е „Чистота” ООД. Районът обхваща
всички улици в жк „Дружба”; част от улици в централна градска част с граници бул. „Г. Кочев”, бул. „Русе”, бул. „България”, ул. „Ал. Малинов”, ул. „Чаталджа” (в участъка от кръстовището на ул. „Ал. Малинов” до бул. „Хр. Ботев”
включително) и бул. „Хр. Ботев”, както и 33 автобусни и тролейбусни спирки.
Избраният изпълнител за Район 3 е „Астон сервиз” ООД. Районът обхваща всички улици в жк „Кайлъка” и жк „Мара Денчева”; част от улици в
централната градска част; Горноплевенски гробища и гробищен парк „Чаира”;
път до мюсюлманските гробища; път за МБАЛ „Авис Медика” в Кайлъка,
както и 17 автобусни и тролейбусни спирки.
Избраният изпълнител за Район 4 е „FCC България” ЕООД. Районът
обхваща улици в промишлената зона на град Плевен с граници ул. „Индустриална” /включително/, ул. „Кара Колю” /включително/, ул. „Търговска”, бул.
„Г. Кочев”, бул. „Русе” (в участъка от кръстовището с бул. „Европа” до зала
„Балканстрой”, включително паркинга до залата) и ул. „Втора Задгарова”; път
от ОКС до сметището; път за Стъкларски завод, ул. „Гривишко шосе” и прилежащите към нея подходи, както и 65 автобусни и тролейбусни спирки.
Населените места на територията на община Плевен са разпределени
в два района в обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване
- пътищата към Къшин, Брестовец, Търнене, Къртожабене, Биволаре, Опанец,
Върбица, Буковлък, Гривица, Ясен и към Кайлъка ще се поддържат от „Астон
сервиз” ООД, а останалите /в посоки юг и изток/ - от „Инжстрой” ЕООД.

Жителите на седем плевенски села
определиха кметските си наместници
Ясни са кметските наместници на седем от селата в
община Плевен, чиито жители
гласуваха поименно кой да заеме поста. Инициатива от подобен род се провежда за първи
път в страната и е израз на желанието на кмета на Общината
Георг Спартански да чуе гласа
на местните, а не еднолично да
предлага и назначава кметски
наместници въпреки правото,
което му дава законът. „На срещите в населените места хората
попълваха бюлетини с името на
предпочитания от тях кандидат

за кметски наместник, след което всяка от бюлетините лично
съм изваждал от урната, прочитах името на нея и я показвах на
всички хора в залата, за да видят
с очите си. Това са честни и прозрачни демократични избори,
според мен. След като същите
тези граждани на малките населени места имат компетенция и
познания да избират Президент
на Републиката, европейски и
български депутати, кмет и общински съветници, няма никаква логика да не могат да си изберат селския кметски наместник.

Мнозина се съмняваха, че ще
спазя предизборното си обещание, но аз го направих, защото
този избор е най-близък до очакванията на хората”, коментира кметът.
След проведените избори
назначените кметските наместници са следните: за с. Ралево
- Асен Гетов, за с. Ласкар - Валя
Донева, за с. Къртожабене Лени Димитров, за с. Горталово
- Пламен Петков, за с. Тодорово
- Янчо Итов, за с. Къшин - Пламен Дачев Петков, за с. Тученица - Наталия Тодорова.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН

Предприемачеството във фокуса
на ОИЦ и през 2019
Подкрепата за бизнеса продължава да бъде във фокуса на
Областния информационен център - Плевен и през 2019 година. Експертите насочиха своите усилия през последните години
към сътрудничество с предприемачите в 11-те общини в Плевенска област и работят проактивно за създаване на среда на информираност. 400 участника в проведените открити приемни и
представяния на отворени процедури по оперативните програми
и около 200 посетители в офиса на Центъра потърсиха възможности за подпомагане и получиха компетентни насоки. Експертите са отговорили и на над 100 въпроса, зададени по телефона
и електронната поща.
Предприемачеството като процес на стартиране на ново
предприятие и като процес на обновяване на вече създадени е
в центъра на процедурите по оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“. 48 начинаещи предприемачи подписаха през изминалата година договори за подкрепа за създаване на
бизнес в област Плевен по процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Малко над 9 млн. лв. безвъзмездна помощ трябва
да се влеят през следващите 18 месеца в местната икономика в
новосъздадени фирми.
Към затвърждаване на пазарните си позиции чрез енергоспестяващи мерки се стремят 33 предприятия, договорили безвъзмездно общо над 31 млн. лева. Експертите от ОИЦ – Плевен
получават актуална информация за напредъка и участват активно в информационните събития на фирмите.
Творчеството и културата също са движещи сили и носители на иновации, както и важен източник за предприемачество.
През септември със съдействието на Областния информационен център заместник-министърът на културата Амелия Гешева
представи в Плевен програмата „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, осъществяваща се със средства
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
ОИЦ - Плевен провокира учениците от областта с онлайн
конкурса „Имам бизнес идея“, част от годишната национална
кампания. Шест видеоклипа се бориха за подкрепата на публиката и спечелиха интересни награди.
При срещите си с експертите от Центъра ръководителите
на фирмите изтъкват предимството да се работи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН) 2020. Публичният модул на системата е обновен и
надграден. Представители от Министерския съвет демонстрираха възможностите му в Плевен в началото на декември. Всеки
заинтересован може да прави повече и по-детайлни справки за
средствата от европейските фондове.
А екипът на ОИЦ - Плевен продължава да работи за навременна,
прозрачна и разбираема информация, достигаща до всички.
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Р Е Ш Е Н И Е № 001/12.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия и
приемане на Правила за провеждане на процедура по избор на Председател на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Избира временна комисия за провеждане на
таен избор на Председател на Общинския съвет.
2. Комисията по т.1 да бъде в състав от 7
члена.
3. Избира състав на Временната комисия по
т.1, както следва:
3.1. Моника Събева Чочева - Лилакова;
3.2. Петя Крумова Василева;
3.3. Пепо Василев Петков;
3.4. Борислав Пламенов Георгиев;
3.5. Йордан Василев Василев;
3.6. Васил Методиев Петков;
3.7. Цветан Методиев Антов.
4. Избира за Председател на Временната
комисия по т.1 г-жа Петя Крумова Василева.
5. Приема процедурни правила за избор на
Председател на Общински съвет - Плевен,
както следва:
5.1. Бюлетината да бъде бяла на цвят и интегрална, в нея да са записани имената на кандидатите за председател, по азбучен ред, с
празни квадратчета пред имената, вертикално подредени и разделени от хоризонтални
черти. Гласуването да става чрез поставяне
със син химикал на знак върху съответното
квадратче. За редовна и действителна да се
смята всяка поставена в непрозрачен плик
бюлетина, върху която да има поставен знак
Х или V със син химикал, върху едно от квадратчетата, обозначаващи съответен избор.
След гласуването, бюлетините да бъдат поставени в плик в кабината за таен вот от гласуващите общински съветници. Пликовете да
се поставят в урната пред комисията по т.3.
5.2. Трима от съветници от състава на комисията полагат подпис върху бюлетината, преди да бъде давана на общинските съветници
за гласуване. Общинските съветници ще бъдат
извиквани за гласуване по азбучен ред. Съветници от комисията гласуват след изчерпване
броят на желаещите да гласуват съветници.
5.3. Бюлетините, неотговарящи на изискванията по т.5.1. и без подписи от поне трима
от съветниците в комисията да се считат за
недействителни. Излизащият извън съответното квадратче положен знак не прави бюлетината недействителна, ако същият не излиза
от полето на съответния вариант за избор.
5.4. След приключване на преброяването на
бюлетините, комисията съставя протокол, в
който се вписват броят на гласовете „За“ съответния кандидат, както и недействителните
бюлетини. Протоколът се подписва от пълния
състав на комисията и се предава на председателстващия заседанието на Общинския съвет, който обявява резултатите. Кандидатът се
счита за избран ако за него са гласували повече от половината от общия брой съветници.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 002/12.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с
чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след проведено тайно гласуване с 28 гласа “за”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Избира г-н МАРТИН ТОДОРОВ МИТЕВ за
Председател на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 003/12.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия

за изготвяне на проекто-правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандат
2019 - 2023 година
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Избира Временна комисия по изготвяне
на проекто-правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019 - 2023 година
от 5 членове, както следва:
1.1. Владислав Димитров Монов;
1.2. Свилен Петров Трифонов;
1.3. Илиян Славейков Йончев;
1.4. Павлинка Йорданова Микова;
1.5. Николай Емилов Маринов;
2. Избира за Председател на Временната
комисия по т.1 г-н Илиян Славейков Йончев.
3. Възлага на Временната комисия по т.1, в
срок до 10 календарни дни от датата на решението да внесе в деловодството на Общински
съвет - Плевен проекто-правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандат 20192023 година.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 004/12.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Организация дейността на
Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Кметове на
кметства
гр. Славяново

с. Горталово

с. Беглеж

с. Къшин

с. Бохот

с. Къртожабене

с. Брестовец

с. Ласкар

с. Бръшляница

с. Ралево

с. Буковлък

с. Тодорово

с. Върбица

с. Тученица

Кметски наместници

с. Гривица
с. Дисевица
с. Коиловци
с. Мечка
с. Николаево
с. Радишево
с. Опанец
с. Пелишат
с. Търнене
с. Ясен

3. Трудовите отношения с назначените от
кметовете на кметства служители, в които на
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. не са произведени
избори за кметове на кметства, се уреждат
по реда на чл.123 от Кодекса на труда, като
договорите се сключват с Кмета на Общината.
4. Задължава Кмета на Община Плевен да
отрази промените по т.1 и т.2 в длъжностното
разписание и в Устройствения правилник на
общинската администрация.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.1, т.2 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с §2, ал.1 от
Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за изменение на Закона за местното
самоуправление и местната администрация
(ДВ, бр.79 от 2019 г.,), във връзка с §153
от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
Изборния кодекс (ДВ, бр.21 от 12.03.2019
г.,), по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх. №
ОбС - 1915/11.11.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на
12.11.2019г., Протокол № 01, точка 4 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. До приемане на правилник по чл.21, ал.3
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация организацията на
дейността на Общинския съвет се осъществява съгласно нормите на Глава VІ „Организация на дейността на Общинския съвет” на
Правилник за организацията и дейността на
Плевенския общински съвет и общинската
администрация през мандата 2015-2019 година.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
Р Е Ш Е Н И Е № 006/28.11.2019 г.,
по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, на заседагр. Плевен
ние на Общински съвет - Плевен, проведено
ОТНОСНО: Определяне представител на
на 12.11.2019 г., Протокол № 01, точка 3 от
Общински съвет - Плевен в Общото събрадневния ред, и е подпечатано с официалния
ние на Националното сдружение на общинипечат на Общински съвет - Плевен
те в Република България
Председател на Общински съвет - Плевен:
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за
Мартин Митев
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27,
ал.1 от Устава на НСОРБ,
Р Е Ш Е Н И Е № 005/12.11.2019 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
гр. Плевен
Р Е Ш И:
ОТНОСНО: Промени в структурата и 1. Определя за делегат в Общото събрание
числеността на общинската администра- на Националното сдружение на общините
ция
в Република България представителя на
На основание чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за Общински съвет-Плевен, Мартин Тодоров
местното самоуправление и местната адми- Митев - Председател на Общински съвет нистрация, във връзка с §2, ал.1 от Преход- Плевен.
ни и заключителни разпоредби на Закона за 2. При невъзможност за участие на опредеизменение на Закона за местното самоупра- ления по т.1 делегат в заседание на Общото
вление и местната администрация (ДВ, бр.79 събрание, същия ще бъде заместван от Петя
от 2019 г.,), във връзка с §153 от Преходни и Крумова Василева - Общински съветник.
заключителни разпоредби на Закона за изме- Мотиви: Настоящото решение е прието
нение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, на основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона
бр.21 от 12.03.2019 г.,),
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.12, ал.2 и
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, по предР Е Ш И:
ложение от Мартин Митев - Председател
1. Утвърждава числеността на кметовете на на Общински съвет - Плевен, с вх. № ОбС кметства и кметските наместници в Община 0002/15.11.2019 г., на заседание на Общински
Плевен, считано от 28.10.2019 г. - кметове на съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019г.,
кметства - 17 щ.бр. и кметски наместници - 7 Протокол № 02, точка 1 от дневния ред, и е
щ.бр.
подпечатано с официалния печат на Общин2. Утвърждава разпределение на утвърдена- ски съвет - Плевен.
та численост по т.1 по населени места, както
Председател на Общински съвет - Плевен:
следва:
Мартин Митев

3

Р Е Ш Е Н И Е № 007/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на местна комисия за
работа с граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,
във връзка с чл.8, ал.2, от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.16 от Правилника за прилагането му,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение №018/21.12.2015 г. /изм.
с Решение №1140/25.10.2018 г./ на Общински
съвет-Плевен.
2. Определя 7 членен състав на Местната
комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ за работа с гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както следва:
Председател: Владислав Димитров Монов общински съветник;
Секретар: Драгомир Стойчев Стойчев - гл.
юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно
обслужване” в Община Плевен.
Членове:
2.1. Йордан Христов Грижов - общински съветник;
2.2. Емануил Атанасов Аргилашки - общински съветник;
2.3. Емил Илиев Маринов - Началник отдел „Управление и разпореждане с общинска
собственост“ в Община Плевен;
2.4. Първолета Василева Илиева - гл. експерт в отдел „ФСО“ в Община Плевен;
2.5. Иван Григоров Иванов - представител
на вложителите - граждани, притежаващи
многогодишни жилищно-спестовни влогове.
3. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд
да утвърди числения състав и Председателя
на Местната комисия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във
връзка с чл.8, ал.2, от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и чл.16 от Правилника за
прилагането му, по предложение от Мартин
Митев - Председател на Общински съвет Плевен, с вх. № ОбС - 0001/15.11.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019г., Протокол № 02, точка
2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 008/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне представител на
Общински съвет - Плевен в Областен съвет
за развитие
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за
регионалното развитие и чл.62, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение №006/24.11.2011 г. /изм.
с Решение №763/26.09.2013 г./ на Общински
съвет - Плевен.
2. Определя за представител на Общински
съвет - Плевен в Областния съвет за развитие
Валентина Бенова Вълчанова.
3. Възлага на Председателя на Общински
съвет - Плевен в срок до 01 декември 2019 г.
да уведоми Председателя на Областния съвет
за развитие за настоящото решение.
4. Възлага на представителя на Общински
съвет - Плевен по т.2 два пъти годишно да информира Общинския съвет за дейността си в
Областния съвет за развитие.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, по предложение от Мартин Митев
- Председател на Общински съвет - Плевен, с
вх. № ОбС - 0010/19.11.2019 г., на заседание

брой 70
10.12.2019 г.
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.11.2019г., Протокол № 02, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 009/28.11.2019 г.,

пореждане с общински жилищни имоти, по
предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет Плевен, с вх.№ ОбС0018/19.11.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019 г.,
Протокол № 02, точка 5 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на представител
на Общински съвет - Плевен в Общински съР Е Ш Е Н И Е № 011/28.11.2019 г.,
вет за намаляване на риска от бедствия
гр. Плевен
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.15 от Закона за местното самоупра- ОТНОСНО: Избор на Комисия по Закона
вление и местната администрация, и чл.65а, за противодействие на корупцията и отнеал.2, във връзка с ал.1 на сл.чл. от Закона за мане на незаконно придобито имущество
защита при бедствия,
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправлеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ние и местната администрация,
Р Е Ш И:
1. Определя за представители на Общински
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
съвет - Плевен в Общински съвет за намаляР Е Ш И:
ване на риска от бедствия, следните общин- §1. Създава Комисия по Закона за противоски съветници:
действие на корупцията и отнемане на неза1.1. Генади Кирилов Динков - член;
конно придобито имущество при Общински
1.2. Калин Орлинов Кръстев- член.
съвет-Плевен.
Посочените в т.1 лица са длъжни като чле- 1. Определя състав на Комисията от 9 членове на съвета, да спазват и изпълняват ад- нове и следния персонален състав:
министративните актове, издадени от Кмета 1.1. Йордан Георгиев Георгиев
на Община Плевен при упражняване на пра- 1.2. Росен Симеонов Височков
вомощията му по чл.65 от Закона за защита 1.3. Борислав Пламенов Георгиев
от бедствия.
1.4. Свилен Петров Трифонов
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 1.5. Валентина Бенова Вълчанова
извърши необходимите правни и фактически 1.6. Илиян Славейков Йончев
действия по изпълнение на настоящото ре- 1.7. Бойко Йорданов Тодоров
шение.
1.8. Ленко Дайчев Тодоров
Мотиви: Настоящото решение е прието на 1.9. Васил Методиев Петков
основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, 2. Избира ръководство на комисията по т.1
ал.1, т.15 от Закона за местното самоупра- на Общински съвет-Плевен, както следва:
вление и местната администрация, и чл.65а, 2.1. Избира за председател - Йордан Георгиал.2, във връзка с ал.1 на сл.чл. от Закона за ев Георгиев
защита при бедствия, по предложение от Ге- 2.2. Избира за заместник-председател - Боорг Спартански - Кмет на Община Плевен, с рислав Пламенов Георгиев
вх. № ОбС - 0024/20.11.2019 г., на заседание 2.3. Избира за секретар - Валентина Бенова
на Общински съвет - Плевен, проведено на Вълчанова
28.11.2019 г., Протокол № 02, точка 4 от днев- §2. Възлага на Комисията по т.1 в срок до
ния ред, и е подпечатано с официалния печат 03.12.2019 г. да утвърди образци на декларана Общински съвет - Плевен
ции по чл.35, ал.1, т. и т.3 от Закона за протиПредседател на Общински съвет - Плевен: водействие на корупцията и за отнемане на
Мартин Митев незаконно придобитото имущество.
§3. Възлага на Комисията по т.1 в срок до
11.12.2019 г. да внесе в деловодството на Общински съвет - Плевен проект на Вътрешни
Р Е Ш Е Н И Е № 010/28.11.2019 г.,
правила за организацията и реда за проверка
гр. Плевен
на декларации и установяване на конфликт
ОТНОСНО: Избор на Комисия за решава- на интереси в Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
не на жилищните нужди на гражданите
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправле- т.1 от Закона за местното самоуправление и
ние и местната администрация и чл.14, ал.1 местната администрация, по предложение от
от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен Мартин Митев - Председател на Общински
за реда за управление, ползване и разпореж- съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0019/20.11.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
дане с общински жилищни имоти,
проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 02,
точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
официалния печат на Общински съвет - ПлеР Е Ш И:
1. Определя числен състав на Комисия за вен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
решаване жилищните нужди на гражданите
Мартин Митев
- 11 членове.
2. Определя квотата на Общинските съветници в „Комисията за решаване жилищните
нужди на гражданите“ в състав от 7 членове.
Р Е Ш Е Н И Е №012/28.11.2019 г.,
3. Определя персоналния състав на Общинските съветници в „Комисията за решаване
гр. Плевен
жилищните нужди на гражданите“, както ОТНОСНО: Удължаване срока на ликвиследва:
дацията на „Дентален център І-Плевен“
3.1. Петя Крумова Василева
ЕООД, град Плевен
3.2. Христо Ивайлов Таслаков
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
3.3. Христослав Михайлов Михайлов
ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправле3.4. Павлинка Йорданова Микова
ние и местната администрация, чл.154, ал.1,
3.5. Бойко Йорданов Тодоров
т.2, във връзка с чл.156, ал.2 от Търговския
3.6. Тамер Исмаилов Куртанов
закон, чл.9 и чл.17, ал.1, т.18 и чл.43, ал.1 т.5
3.7. Юлиян Александров Йовков
от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен,
4. Избира за Председател на Комисията за
решаване жилищните нужди на гражданите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Петя Крумова Василева
Р Е Ш И:
5. Избира за Секретар на Комисията за ре- 1. Удължава срока за завършване на ликшаване жилищните нужди на гражданите видация на „Дентален център І-Плевен“
ЕООД, гр. Плевен, открита с Решение
Христослав Михайлов Михайлов.
Мотиви: Настоящото решение е прието №1428/29.08.2019 г. на Общински съвет на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, Плевен, до 31.07.2020 г. и задължава ликвиал.1, т.1 от Закона за местното самоуправле- датора в 14 дневен срок да впише промяната
ние и местната администрация и чл.14, ал.1 в обстоятелствата в Търговския регистър на
от Наредба №18 на Общински съвет - Пле- Агенция по вписванията.
вен за реда за управление, ползване и раз- Мотиви: Настоящото решение е прието на

основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.154, ал.1, т.2,
във връзка с чл.156, ал.2 от Търговския закон, чл.9 и чл.17, ал.1, т.18 и чл.43, ал.1 т.5 от
Наредба №8 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Мартин Митев - Председател
на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС0009/15.11.2018г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019 г.,
Протокол № 02, точка 7 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №013/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен
в извънредно заседание на Общото събрание
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198, ал.3
и ал.5 от Закона за водите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен - Георг Леонидов Спартански,
да представлява Община Плевен в заседанието на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК - Плевен, насрочено за 09.12.2019г.,
като гласува по точките от дневния ред, както
следва:
1. Приемане на решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета
на Асоциацията за 2020 година, на основание
чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на Асоциациите по водоснабдяване
и канализация - да гласува „ЗА“
2. Други.
ІІ. Определя като резервен представител на
Община Плевен, арх.Невяна Иванчева - Заместник-кмет на Община Плевен, в случай
на невъзможност на основния представител
да присъства на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото
Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.198, ал.3 и
ал.5 от Закона за водите, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-0014/18.11.2019г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.11.2019 г., Протокол № 02, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №014/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна в плана за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г.
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 и
чл.39, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя обект „Шкаф“ - функция 03 Образование, бюджетен параграф 5205-придобиване на стопански инвентар, финансиран със средства от ОП „Региони в растеж“
2014-2020 г., Договор БФП №BG16RFOP0011.007-0002-C02 от 03.10.2017 г. по проект:
„Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги в областта
на образованието“, както следва: било 1 250
лева, става 2 400 лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието
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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
и чл.39, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-0013/18.11.2019г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.11.2019 г., Протокол № 02, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №015/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община
Плевен с Проект „Осигуряване на устойчива
градска среда на Плевен етап-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства за външно финансиране с Проект „Осигуряване на устойчива градска
среда на Плевен етап-2“ по процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос
1 „Устойчиво интегрирано градско развитие“
по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г.
2. Гарантира, че е осигурена устойчивост на
Проект „Осигуряване устойчива градска среда на Плевен етап-2“ и, че видът и предназначението на включените в проекта обекти
няма да бъдат променяни за период не по-малък от 5 години, след окончателно плащане
към Община Плевен.
3. Елементите на подземната техническа
инфраструктура под обекта на интервенция
са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се
предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след одобряване на искането за окончателно плащане.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на
настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0023/20.11.2019г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 02,
точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №016/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община
Плевен с Проект „Закриване и рекултивация
на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на
Община Плевен“ по Оперативна програма
„Околна среда 20 14-2020 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа
за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с про-

брой 70
10.12.2019 г.
ект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен“.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0028/20.11.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 02, точка 11 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

56722.654.8 - УПИ І, кв.716 по плана на град
Плевен, актуван с АОС №39180/23.07.2013 г.
за сумата от 6 500,00 (шест хиляди и петстотин) лева без ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.33 от Закона за
собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0008/14.11.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 02, точка 13
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №017/28.11.2019 г.,

Р Е Ш Е Н И Е №019/28.11.2019 г.,

гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Програма за
опазване на околната среда на Община Плевен 2019-2021 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.2 от
Закона за управление на отпадъците, чл.27,
ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на
околната среда,

гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част
от имот - публична общинска собственост
на територията на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение - 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.7 от
Закона за общинската собственост, чл.76, т.2
и чл.79, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Програма за опазване на околната среда на Община Плевен 2019-2021 г. с неразделни нейни части: Приложение „Раздел
„Лечебни растения“ и Приложение „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Плевен“.
2. Програмата за управление на отпадъците 2016-2020 г., приета с Решения
№072/28.01.2016 г. и №528/30.03.2017 г. на
Общински съвет - Плевен става неразделна
част от Програмата по т.1.
3. Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на град Плевен по показателите фини
прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10) и
полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ)
с План за действие за периода 2016-2020 г.,
приета с Решение №363/27.10.2016 г. на Общински съвет - Плевен, става неразделна част
от Програмата по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.52, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, чл.27, ал.2 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух и
чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0025/20.11.2019г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019 г.,
Протокол № 02, точка 12 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 отдаде под наем за срок от 5 /пет/
години част от имот-публична общинска
собственост, представляващ терен с площ
9,00 кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион №9, находящ се в град
Плевен, ул.„Бъкстон“, кв.383, на основание
одобрена от Главния архитект на Община
Плевен схема за поставяне от 10.09.2013 г.
2. Отдаването под наем на имота по т.1 да
стане при първоначална цена в размер на
270,90 лв./месец без ДДС, изчислена в съответствие с Наредба №17, Приложение №6 на
Общински съвет - Плевен.
3. Отдаването под наем на част от имот-публична общинска собственост, представляващ
терен с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем обект - Павилион №9, с предназначение „За хранене“, да се извърши чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване
чрез предварително представяне на предложения от участниците в Администрацията на
Община Плевен.
4. Определя депозит в размер на 10%, изчислен в съответствие на 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 публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на
част от имот-публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 9,00
кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион №9, находящ се в град
Плевен, ул. „Бъкстон“, кв.383, на основание
одобрена от Главния архитект на Община
Плевен схема за поставяне от 10.09.2013 г.
6. 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.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.76, т.2 и чл.79, ал.1
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0027/20.11.2019г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 02, 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 №018/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на нежилищен имот - гараж с идентификатор
56722.654.8.26 с площ 20 кв.м., находящ се в
град Плевен, ж.к. „Сторгозия“, гараж 24
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да не закупи от Борю Кръстев Блажев
имот, представляващ гараж с идентификатор
56722.654.8.26 с площ 20 кв.м., находящ се
в град Плевен, ж.к. „Сторгозия“, попадащ в
общински недвижим имот с идентификатор

Р Е Ш Е Н И Е №020/28.11.2019 г.,
ОТНОСНО:

гр. Плевен
Предоставяне

безвъзмезд-

но за управление на Общинска избирателна
комисия - Плевен, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ:
част от самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.660.765.4.3 - помещение с площ 23 кв.м., находящо се на ІІ
етаж в масивна сграда на ул. „Д. Константинов“ №23б, град Плевен, актуван с АОС
№37300/15.12.2011 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и
ал.4 от Закона за общинската собственост и
чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление недвижим, нежилищен имот - частна
общинска собственост, представляващ част
от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.4.3 - помещение с площ
23кв.м., находящо се на втори етаж, непосредствено до Конферентна зала на Община
Плевен, на ул. „Д. Константинов“ №23б, град
Плевен, актуван с АОС №37300/15.12.2011 г.,
на Общинска избирателна комисия - Плевен
за срока на мандата на комисията.
Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци за
имота са за сметка на Общинска избирателна
комисия - Плевен.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Председателя на
Общинска избирателна комисия - 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 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4
от Закона за общинската собственост и чл.13,
ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0016/20.11.2019г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019 г.,
Протокол № 02, точка 15 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №021/28.11.2019 г.,

5

ден за жилищно строителство по плана на
град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде общински недвижим имот,
находящ се в град Плевен, ул. „Цар Шишман“
№57, представляващ застроен урегулиран
поземлен имот с площ 253 кв.м. с идентификатор 56722.662.599 - УПИ ІХ-7765а, кв.328,
отреден за жилищно строителство, актуван
с АОС №42032/09.03.2017 г., на цена 10 000
(десет хиляди) лева без ДДС на Красимир
Вълчев Вълчев - собственик на законно построените върху него сгради с отстъпено право на строеж.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договор за продажба на имота с
правоимащото лице, 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 Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0029/20.11.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019 г.,
Протокол № 02, 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 №022/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за
ползване на дървесина от горски територии
- собственост на Община Плевен през 2020
година
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от
Закона за общинската собственост, чл. 114 от
Закона за горите и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии - държавна
и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти,

гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен обОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
щински недвижим имот на собственика на
Р Е Ш И:
законно построени върху него сгради, пред- 1. Приема Годишен план за ползване на дърставляващ поземлен имот с идентификатор весина от горските територии - собственост
56722.662.599 - УПИ ІХ-7765а, кв.328, отре- на Община Плевен, през 2020 г., както следва:
Таблица към Решение № 22/28.11.2019 г.
ЗА МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ
Землище,
поземлен имот №

Отдел,
Подотдел

Площ,
ха

Дървесен вид, вид
сеч,основание за ползване

Ползване, обем
пл.м3/пр.м3

1.Буковлък
06999.14.23

307 - ж

9,7

06999.403.31

307 - к

1,5

06999.172.1, 172.2

311 - д

18,5

06999.172.1

311 - е

4,6

06999.557.3

312 - л

3,4

06999.557.3

312 - н

2,2

Общо Буковлък

39,9

Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Явор., Ч. дъб- Санитарна-100%,
ГСП от 2016 г.
К. дъб, Цер- Пост. - котл.-20%,
План- извлечение
Едр. липа, Цер- Пробирка-20%,
ГСП от 2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
за местно население

410 пл.м3/
745 пр.м3
110 пл.м3/
220 пр.м3
320 пл.м3/
582 пр.м3
250 пл.м3/
455 пр.м3
120 пл.м3/
218 пр.м3
80 пл.м3/
145 пр.м3
дъб 390/709
акация 610/1108
явор 90/164
липа 200/364
Общо: 1290/2345

2. Бохот
05921.103.22
Общо Бохот

240 - з

10,4

Цер, Благун, К. дъб- Пост. котл.-30%, ГСП от 2016 г.

490 пл.м3/
891 пр.м3

10,4

за местно население

дъб 490/891
Общо: 490/891

брой 70
10.12.2019 г.
12. Плевен

3.Бръшляница
06690.507.50

320 - а

6,7

06690.13.4

321 - м

6,3

Общо Бръшляница

13,0

Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
за местно население

90 пл.м3/
164 пр.м3
240 пл.м3/
436 пр.м3
акация 330/600
Общо: 330/600

56722.512.16

303 - д

6,3

56722.474.13-14,141142, 152-153,161

303 - д1

3,9

Общо Плевен

Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г., преходно

10,2

за местно население

6,7

Цер, Благун- Пост. - котл.-30%,
ГСП от 2016 г.

6,7

за местно население

03068.158.331, 158.1

208 - г1

3,1

03068.158.328

208 - д1

1,1

03068.191.113

216 - у

9,6

Общо Беглеж

13,8

Цер, Благун- Пост. - котл.30%, ГСП от 2016 г.
Цер, Благун- Пост. - котл.30%, ГСП от 2016 г.
Благун, Цер- Пост. - котл.30%, ГСП от 2016 г.
за местно население

125 пл.м3/
227 пр.м3
50 пл.м3/
91 пр.м3
250 пл.м3/
455 пр.м3
дъб 425/773
Общо: 425/773

5. Върбица
12752.110.14

315 - а

9,2

12752.110.14

315 - и

1,8

12752.110.14

315 - ж

2,6

Общо Върбица

13,6

Цер, К. дъб, Ср. липа- Пост. котл.-30%, ГСП от 2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация, Гледичия- Гола-100%,
ГСП от 2016 г.
за местно население

300 пл.м3/
464 пр.м3
45 пл.м3/
82 пр.м3
130 пл.м3/
236 пр.м3
дъб 255/464
акация 145/263
гледичия 30/55
липа 45/82
Общо: 475/864

73523.145.21

249 - я

Общо Тученица

255 - в

Общо Гривица

18,0

Ч.дъб, Пл. ясен- Прореждане15%, ГСП от 2016 г.

18,0

за местно население

500 пл.м3/
909 пр.м3
дъб 330/600
ясен 170/309
Общо: 500/909

72566.37.11-12

277 - к

0,7

72566.37.12

277 - л

0,2

72566.37.12

277 - м

0,4

72566.37.14

277 - н

0,6

72566.39.12-14, 40.21,
40.1, 40.22, 45.42, 37.13

277 - п

2,0

Общо Тодорово

3,9

Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Топ. Бах.- Гола-100%, ГСП от
2016 г., План-извлечение
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.

90 пл.м3/
164 пр.м3
30 пл.м3/
55 пр.м3
10 пл.м3/
18 пр.м3
40 пл.м3/
73 пр.м3
130 пл.м3/
236 пр.м3

за местно население

акация 290/528
топола 10/18
Общо: 300/546

----------------------------------

6 236 пл. м3,
в т.ч.: ак. 3 371
пл.м3
дъб 2 260 пл.м3
глед. 50 пл.м3
липа 245 пл.м3
ясен 170 пл.м3
явор 90 пл.м3
бряст 30 пл.м3
айлант 10 пл.м3
топола 10 пл.м3

ОБЩО за
МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ
през 2020 г.

171,4
ха

7. Коиловци
37856.396.3

317 - ж

1,1

37856.208.39

317 - ф

6,1

37856.243.1

318 - а2

3,1

Общо Коиловци

10,3

Акация, Айлант- Гола-100%,
ГСП от 2016 г.
Цер, Благун- Пост. - котл.-30%,
ГСП от 2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
за местно население

45 пл.м3/
82 пр.м3
110 пл.м3/
200 пр.м3
190 пл.м3/
345 пр.м3
дъб 110/200
акация 225/409
айлант 10/18
Общо: 345/627

8. Мечка
323 - г

8,4

323 - е

3,3

Общо Мечка

11,7

Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г., преходно
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г., преходно
за местно население

104 пл.м3/
189 пр.м3
33 пл.м3/
60 пр.м3
акация 137/249
Общо: 137/249

9.Николаево
51620.101.12, 166.17,
167.15
51620.114.1
51620.114.1

221 - п

1,2

221 - ш1

0,7

221 - щ1

1,0

Общо Николаево

2,9

Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г., преходно
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г., преходно
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г., преходно
за местно население

50 пл.м3/
91 пр.м3
68 пл.м3/
124 пр.м3
108 пл.м3/
196 пр.м3
акация 226/411
Общо: 226/411

10. Опанец
53583.157.1

296 - г

6,6

53583.30.97, 30.96

297 - ш1

2,5

53583.31.101

297 - я1

1,0

53583.38.121, 38.120

299 - а

1,4
11,5

Общо Опанец

Гледичия, Акация, П. брястГола-100%, ГСП от 2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.

100 пл.м3/
182 пр.м3
90 пл.м3/
164 пр.м3
30 пл.м3/
55 пр.м3
75 пл.м3/
136 пр.м3

за местно население

акация 245/446
гледичия 20/36
бряст 30/55
Общо: 295/537

11. Пелишат
55765.75.1

247 - с

8,0

55765.80.101

246 - г

0,95

55765.140.960, 80.1,
140.201

247 - у

6,7

Общо Пелишат

15,7

Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г., остатък
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г., преходно
за местно население

380 пл.м3/
691 пр.м3
100 пл.м3/
182 пр.м3
683 пл.м3/
1242 пр.м3
акация
1163/2115
Общо: 137/249

260 пл.м3/
473 пр.м3
дъб 260/473
Общо: 260/473

14. Тодорово

6. Гривица

47963.127.18, 127.19,
127.21
47963.127.12, 127.11,
127.5

410 пл.м3/
745 пр.м3
140 пл.м3/
255 пр.м3
акация 550/1000
Общо: 550/1000

13. Тученица

4. Беглеж

17854.227.1, 226.3

6

ЗА ПРОДАЖБА
1.Буковлък
06999.403.31

307 - ч

0,3

06999.403.31

307 - х

1,4

06999.402.16

307 - б1

0,4

06999.402.13

307 - д1

0,3

06999.402.3

307 - и1

0,2

06999.402.5

307 - ж1

0,8

06999.556.29

308 - б

3,5

Общо Буковлък

3,4

Ч. бор- Прореждане- 15%, по ГП
от 2016 г., преходно
Ч. бор- Прореждане- 15%, по ГП
от 2016 г., преходно
Ч. бор- Прореждане- 15%, по ГП
от 2016 г., преходно
Ч. бор- Прореждане- 15%, по ГП
от 2016 г., преходно
Ч. бор- Прореждане- 15%, по ГП
от 2016 г., преходно
Ч. бор- Прореждане- 15%, по ГП
от 2016 г., преходно
Ч. бор- Прореждане- 15%, по ГП
от 2016 г., преходно
продажба

14
пл.м3
54
пл. м3
20
пл. м3
12
пл. м3
6
пл. м3
34
пл. м3
61
пл. м3
ч.бор 201
Общо: 201 пл.м3

2. Бохот
05921.103.25, 103.23

240 - ж

1,2

05921.95.40, 24.32

264 - е

0,4

05921.92.14

264 - ж

1,5

Общо Бохот

3,1

Топ. И-214, Цер- Гола за
тополата-60%, ГСП от 2016 г.
Топ. И-214 - Гола- 100%, ГСП от
2016 г.
Топ. И-214 - Гола- 100%, ГСП от
2016 г.
продажба

160
пл. м3
80
пл. м3
110
пл. м3
топола350
Общо: 350 пл.м3

3. Опанец
53583.37.131

300 - г

Общо Опанец

0,1
0,1

Топ. И-214 - Гола- 100%, ГСП от 15
2016 г.
пл. м3
топола 15
продажба
Общо: 15 пл.м3

4. Плевен
56722.137.1

257 - и

4,1

56722.514.8

305 - е

6,2

Общо Плевен

ОБЩО за ПРОДАЖБА
през 2020 г.

10,3

16,9
ха

Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола-100%, ГСП от
2016 г.
продажба

----------------------------------

230
пл. м3
410
пл. м3
акация 640
Общо: 640 пл.м3
1 206 пл. м3,
в т.ч.: ак. 640
пл.м3
топола 365
пл.м3
ч. бор 201 пл.м3

брой 70
10.12.2019 г.

ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ПО ГОДИШЕН
ПЛАН за 2020 г.
188,3 ха ----------------------------------

2. Ползването на дървесината от общински
горски територии да се извършва по следните начини:
2.1. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за
горите - чрез продажба на стояща дървесина
на корен - на физически и юридически лица,
при спазване на изискванията по чл. 235 и чл.
241 от Закона за горите.
2.2. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за
горите - чрез добив и продажба на добитата
дървесина - за лицата по чл. 71, ал. 1, т. 1, 2,
3, 4, 6 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
3. Продажбата на добитата дървесина да се
осъществява по реда на чл. 66, ал. 2, т. 1, 2,
3, 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии- държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши всички фактически и правни действия по изпълнение на настоящето решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
8 от Закона за общинската собственост,
чл. 114 от Закона за горите и чл. 7, ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0030/20.11.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.11.2019 г., Протокол № 02, 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 №023/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Актуализиране на Сборния
бюджет 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
от Закона за публичните финанси, чл.39, ал.2
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,

7442 пл. м3,
в т.ч.: ак. 4 011
пл.м3
глед. 50 пл.м3
дъб 2 260 пл.м3
липа 245 пл.м3
топола 375пл.м3
ч.бор 201 пл.м3
ясен 170 пл.м3
явор 90 пл.м3
бряст 30 пл.м3
айлант 10 пл.м3

ние и местната администрация, чл.124, ал.2
от Закона за публичните финанси, чл.39, ал.2
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0033/20.11.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019
г., Протокол № 02, точка 18 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №024/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение
№530/30.03.2017 г. на Общински съвет - Плевен, изменено с Решение №958/22.05.2018 г. и
Решение №1459/26.09.2019 г. за отпускане
на заем от „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15а от
Закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №530/30.03.2017 г. на
Общински съвет - Плевен, изменено с Решения №958/22.05.2018 г. и №1459/26.09.2019
г., както следва:
1. Изменя т.1 в частта й „Условия за погасяване“, първа отметка „Срок за погасяване“,
като придобива следната редакция:
„ - Срок за погасяване - 31.05.2020 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части без такса за предсрочно погасяване“.
§2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
сключи анекс за удължаване срока на Договор
№894/11.07.2017 г., Анекс №2/28.05.2018 г. и
Анекс №3/01.10.2019 г. към същия договор,
сключен между „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД,
Уникредит Булбанк АД и Община Плевен,
както и всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.15а от Закона
за общинския дълг, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-0032/20.11.2019г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.11.2019 г., Протокол № 02, точка 19 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. Увеличава Приходната част на Сборния
бюджет на Община Плевен за 2019 година, параграф 93-36 „Друго финансиране“ с
1 109 899,51 лева.
2. Увеличава Разходната част на Сборния
Р Е Ш Е Н И Е № 025/28.11.2019 г.,
бюджет на Община Плевен за 2019 година
гр. Плевен
в частта „Местни дейности“, дейност 623
„Чистота“, параграф 10-12 „Външни услуги“ ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с
с 1 109 899,51 лева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуизвърши всички правни и фактически дейст- правление и местната администрация,
вия продиктувани от настоящото Решение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мотиви: Настоящото решение е прието
Р Е Ш И:
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправле- 1. Отлага дебатите по т.20 от приетия дне-

вен ред относно изменение на Решение
№1172/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019
г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД - Мениджър на финансов
инструмент „Фонд за градско развитие за
Северна България“ /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 и Експресбанк АД - съфинансираща
институция, за осигуряване на допълнителни
финансови средства от Бюджета на Община Плевен под формата на собствен принос,
внесено от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0031/20.11.2019 г.,
за следващото заседание.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №026/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен
имот - частна общинска собственост, представляващ идеална част от поземлен имот
с идентификатор 56722.659.521, находящ
се в гр. Плевен, ул. „Княз Александър Батенберг“, актуван с АОС №34706/07.11.2006 г.
на „Тибор“ ЕАД - град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от
Закона за общинската собственост и чл.62,
ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на
ползване върху недвижим, нежилищен имот
- частна общинска собственост, находящ се
в град Плевен, ул. „Княз Александър Батенберг“, представляващ 16 797 (шестнадесет
хиляди седемстотин деветдесет и седем) кв.м.
идеална част от поземлен имот с идентификатор 56722.659.521, целият с площ 17 063
(седемнадесет хиляди шестдесет и три) кв.м.
урбанизирана територия с начин на трайно
ползване: За търговски обект, комплекс, а по
регулационния план на град Плевен - УПИ
ІХ, кв.120, отреден „За кооперативен пазар
и магазини за промишлени стоки“, актуван с
АОС №34706/07.11.2006 г., на „Тибор“ ЕАД
- гр. Плевен.
2. Безвъзмездното право на ползване да се
учреди за срок от 10 /десет/ години.
3. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, данък недвижими имоти, както и такса битови отпадъци, са
за сметка на „Тибор“ ЕАД - гр. Плевен.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване на имота по т.1, съгласно действащите законови разпоредби и условията по
предходните точки.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3
и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0036/22.11.2019г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.11.2019 г.,
Протокол № 02, точка 21 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №027/28.11.2019 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционна-
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та 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.3 и
ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.39,
ал.3 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя обект „Основен ремонт на ул.
„Хр. Ясенов“, финансиран със средства от
целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 1 310 лева, става 1 260 лева.
2. Изменя обект „Основен ремонт на Кръстовище ул. „Цар Самуил“ и ул. „Хаджи Димитър““, финансиран със средства от целева
субсидия за капиталови разходи, както следва: било 115 000 лева, става 135 670 лева.
3. Изменя обект „Основен ремонт на ДЯ
„Латинка““, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 9 312 лева, става 7 450 лева.
4. Изменя обект „Основен ремонт на ДЯ
„Асен Халачев““, финансиран със средства от
целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 6 696 лева, става 5 357 лева.
5. Изменя обект „Основен ремонт на ДЯ
„Мир““, финансиран със средства от целева
субсидия за капиталови разходи, както следва: било 6 696 лева, става 5 357 лева.
6. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ
„Пролет““, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 41 000 лева, става 40 716 лева.
7. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ
„Чучулига“, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 11 507 лева, става 4 564 лева.
8. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ
„Вит“ - Дисевица“, финансиран със средства от
целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 9 547 лева, става 9 037 лева.
9. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ
„Иглика“, финансиран със средства от целева
субсидия за капиталови разходи, както следва: било 108 212 лева, става 107 608 лева.
10. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ
„Синчец““, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 70 700 лева става 70 647 лева.
11. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Биляна“ - Буковлък“, финансиран със средства от
целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 53 780 лева, става 53 487 лева.
12. Изменя обект „Възстановяване на ІІ ет.
КСУЛПН“, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 15 600 лева, става 15 599 лева.
13. Изменя обект „Надлез към ж.к.
„Сторгозия““,финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 21 600 лева, става 0 лева.
14. Създава обект „Общ устройствен план
на град Плевен“, финансиран със средства от
целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 11 880 лева.
15. Създава обект „Основен ремонт на Автогара - Плевен“, финансиран със средства от
целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 2 328 лева.
16. 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.3 и ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.39, ал.3 и ал.4
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0040/27.11.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 02, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

