Решения от
декемврийското
заседание на
Общински съвет
Плевен
стр. 3-7

ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
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Честита Нова 2020 година!

По традиция стотици плевенчани предпочетоха да посрещнат
Новата 2020 година на централния градски площад. За тяхното
добро настроение се погрижиха
групите „Ватикана” и „Акага”, а
тролейбусният транспорт беше
с удържено работно време и
след 23 часа - безплатен за жителите и гостите на града ни. За
всички, решили да посрещнат
знаковата година в центъра на
Плевен, имаше баница с късмети и червено вино. „Изпращаме
2019 година с малко тъга, но и с
много благодарност за хубавите
мигове, които ни предостави. В
нея имаше и сбъднати надежди,
успехи и победи. Имаше и разочарования, но така е в живота.
Хората така сме устроени, та да
търсим и очакваме доброто за
нас, за децата ни и за България.
Нека новата, знакова година
2020-та - годината, която се повтаря веднъж на столетие с две
еднакви цифри и не на всеки му
е дадено да изживее, донесе на

всички вас много здраве, много
надежда, много топлина, много
любов, много радост, много усмивки във вашите домове, много успехи във всяко начинание.
Нека да бъдем по-добри, нека да
вярваме, че можем повече. Нека
Плевен да бъде винаги флагман
на българските градове. Нека
да бъдем една достойна перла
в огърлицата на българските
градове и общини. Изпращаме
старата година с надежда и посрещаме новата с радостно очакване. Затова желая успешна,
здрава и ползотворна година
на всички. За по-доброто бъдеще на града ни и на България“.
Това каза в приветствието си на
площад „Възраждане” секунди
преди настъпването на 2020 година кметът Георг Спартански и
отвори бутилка шампанско.
В първите минути на Новата година небето се изпъстри от
празничната заря, а площадът
се изпълни с хора, които извиха
кръшни хора.

ОБЩИНА
Местният парламент
определи съставите
и ръководствата на
постоянните си комисии
Общинските съветници избраха членовете и председателите на десетте постоянни комисии,
които функционират към Общински съвет - Плевен. Постоянната
комисия по „Стопанска политика
и транспорт” ще е от 9 членове,
с председател Христослав Михайлов и заместник-председател
- Моника Чочева - Лилакова.
Емануил Аргилашки щe оглавява Комисията по „Бюджет и
финансова политика”, а заместникпредседател на 9-членната комисия
ще бъде Валентина Вълчанова.
Със същия брой членове ще
бъде и ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика”
с председател Владислав Монов.
Заместник-председатели ще са Калин Кръстев и Борислав Георгиев.
И през този мандат на ОбС
Петя Василева ще оглавява Постоянната комисия по „Култура,
вероизповедания и международна дейност”. Заместник-председател на 9-членната комисия ще
бъде Моника Чочева - Лилакова.
Комисията по „Образователна
политика и читалищна дейност”
ще е от 9 членове, с председател

Цветелин Горанов и заместникпредседател - Толя Първанова.
Йордан Грижов бе избран за
председател на Постоянната комисия по „Младежки дейности,
спорт и туризъм”. Заместникпредседател на комисията със 7
членове ще бъде Бойко Тодоров.
Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика”
е отново със 7 членове, с председател Йордан Георгиев и заместникпредседател - Илиян Йончев.
За председател на ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” в състав от 9
членове, беше избран Йордан Василев и заместник-председател Йордан Георгиев.
С двама заместник-председатели - Цветелин Горанов и Генади Тодоров ще бъде 7- членната
комисия по „Обществен ред и сигурност”, а неин председател ще
бъде Десислава Иванова.
Постоянната комисия по „Законност и контрол по изпълнение
на решенията” ще е в състав от
7 членове, председател е Илиян
Йончев и заместник-председател
- Генади Динков.
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Заместник-председатели на ОбС - Плевен
Петя Крумова
Василева
Дата
на
раждане:
27.12.1961 г.
Образование: Магистър
по английска филология от
СУ „Климент Охридски”
Избран с политическа
сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен
ОбС: В състава на Общински съвет - Плевен, е четвърти мандат
Председател на комисии:
Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания
и международна дейност“
Комисия за решаване на жилищните нужди на
гражданите
Член на комисия:
Постоянна комисия по „Образователна политика
и читалищна дейност“

Николай Емилов
Маринов
Дата
на
раждане:
11.02.1980 г.
Образование: Средно специално
Избран с политическа
сила: ПП БДЦ
Участие в предишен ОбС:
В състава на Общински съвет
- Плевен, е втори мандат.
Член на комисии:
Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и
международна дейност“
Постоянна комисия по „Обществен ред и сигурност“

Светослав
Александров Доков
Дата
на
раждане:
08.04.1973 г.
Образование: Възпитаник на МГ „Гео Милев“ - гр.
Плевен
Избран с политическа
сила: ПП ВМРО - БНД
Участие в предишен състав на ОбС: В състава на
Общински съвет - Плевен, е втори мандат.
Член на комисии:
Постоянна комисия по „Стопанска политика и
транспорт“
Постоянна комисия по „Бюджет и финансова политика“

Цветан Методиев
Антов
Дата
на
раждане:
17.09.1964 г.
О б р а зо в а н и е : В и с ш е ,
Спортна педагогика
Избран с политическа
сила: ПП АБВ
Участие в предишен
ОбС: В състава на Общински съвет - Плевен, е втори
мандат
Член на комисии:
Постоянна комисия по „Бюджет и финансова политика“
Постоянна комисия по „Младежки дейности,
спорт и туризъм“

30% от договорените в Северозападна България
европейски средства се инвестират в област Плевен
На среща с медиите екипът на Областния информационен център в Плевен
представи напредъка при европейските
проекти през последните 12 месеца.
При 292 проекта в края на 2018 година
(без Програмата за развитие на селските
райони), 2019 година приключва с 417 за
областта. Ръстът е най-голям по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) - 63 нови договора. 48
от тях са резултат от процедурата „Насърчаване на предприемачеството“, осигуряваща целенасочена подкрепа за новосъздадени предприятия. В Северозападна
България ще бъдат подкрепени общо 145
млади предприемача: във Враца - 30, в
Монтана - 29, в Ловеч - 27 и във Видин 12. Една трета от стартиращите фирми ще
се развиват в област Плевен и инвестират
над 9 млн. лв. безвъзмездна помощ. Град
Плевен като място на работа са посочили
38 от предприемачите, 5 са предприятията в Червен бряг, две в Кнежа и по едно
в Рупци и Опанец. Изключително широк
е обхватът на икономическите сектори: от
архитектурно проектиране, промишлен
дизайн, геодезически услуги, технически
и инженерни консултации, мехатроника
и металообработване през компютърното
програмиране за мониторинг в индустрията, графичния дизайн и издателската дейност, стигайки до производството на медицински изделия, клинични проучвания,
предлагането на дерматологични и естетични процедури, както и на специализирани социално-педагогически услуги.
Безвъзмездна подкрепа по ОПИК са договорили до момента и 200 предприятия с

опит. През 2019 година приключиха проектите си 29 малки и средни и 4 големи
предприятия в областта, които чрез енергоспестяващи мерки се стремят към затвърждаване на пазарните си позиции. Те
получават безвъзмездно над 31 милиона
лева.
Единадесетте общини в област Плевен
работят активно по 89 проекта, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове, училища, неправителствени организации и Медицинският
университет изпълняват общо 13 договора.
Малко над 266 млн. лева - почти 75%
от договорените безвъзмездни средства в
областта, вече са реално изплатени.
От 2014 година до момента в Северозападна България са сключени почти 1
483 договора по оперативните програми
на обща стойност малко над един милиард и половина, като 30 процента от тях се
изпълняват в област Плевен, където договорените средства са над 450 млн. лв. безвъзмездна финансова подкрепа възлиза на
почти един милиард и двеста хиляди лв. за
Северозапада, от които 358 753 513 лв. ще
бъдат инвестирани в областта.
Подкрепата за бизнеса е една от основните цели на Областния информационен
център в Плевен. Експертите са отговорили на над 300 въпроса за средствата от
еврофондовете. Повече от 200 посетители
в офиса на Центъра и над 400 участника в
проведените открити приемни и информационни събития са потърсили възможности за подпомагане и са получили компетентни насоки.
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4.5. Албена Симеонова Върбанова
Р Е Ш Е Н И Е №028/19.12.2019 г., гр. Плевен
4.6. Христо Ивайлов Таслаков
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейност- 4.7. Павлинка Йорданова Микова
та на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействи- 4.8. Николай Емилов Маринов
ето му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година
4.9. Тамер Исмаилов Куртанов
На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 5. Създава Постоянна комисия по „Образователна политика и
местната администрация,
читалищна дейност” в състав от 9 членове и следния персонален
състав:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
5.1. Цветелин Ненчев Горанов
Р Е Ш И:
5.2. Петя Крумова Василева
1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински 5.3. Толя Димитрова Първанова
съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общин- 5.4. Свилен Маринов Атанасов
ска администрация за мандат 2019-2023 година.
5.5. Евгения Иванова Бързашка - Христова
2. Текстът на Правилника по т.1 е неразделна част от настоящото 5.6. Георги Петков Велков
решение.
5.7. Павлинка Йорданова Микова
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.3 5.8. Росен Симеонов Височков
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 5.9. Ристем Мехмед Халкоглу
по предложение от Временна комисия по Решение №003/12.11.2019 6. Създава Постоянна комисия по „Младежки дейности, спорт и
г. на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0026/20.11.2019 г., на туризъм” в състав от 7 членове и следния персонален състав:
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., 6.1. Йордан Христов Грижов
Протокол № 03, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официал- 6.2. Веселка Йосифова Лилова
ния печат на Общински съвет - Плевен.
6.3. Бойко Йорданов Тодоров
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 6.4. Бойко Димитров Янчев
6.5. Десислава Иванова Иванова
6.6. Росен Симеонов Височков
Р Е Ш Е Н И Е №029/19.12.2019 г., гр. Плевен
6.7. Цветан Методиев Антов
ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съ- 7. Създава Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална
политика” в състав от 7 членове и следния персонален състав:
вет - Плевен
На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление 7.1. Йордан Георгиев Георгиев
и местната администрация и чл.16, ал.2 и ал.3 от Правилника за 7.2. Илиян Славейков Йончев.
организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите 7.3. Васил Методиев Петков
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 7.4. Евгения Иванова Бързашка - Христова
7.5. Ивайло Ильов Петров
мандат 2019-2023 година,
7.6. Юлиян Александров Йовков
7.7. Димитър Карамфилов Карамфилов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
8. Създава Постоянна комисия по „Устройство на територията,
Р Е Ш И:
1. Избира за заместник-председатели на Общински съвет-Плевен: екология, земеделие и гори” в състав от 9 членове и следния персонален състав:
1.1. Светослав Александров Доков
8.1. Йордан Георгиев Георгиев
1.2. Цветан Методиев Антов		
8.2. Йордан Христов Грижов
1.3. Петя Крумова Василева
8.3. Свилен Маринов Атанасов
1.4. Николай Емилов Маринов
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.24, ал.2 8.4. Георги Петков Велков
от Закона за местното самоуправление и местната администрация 8.5. Албена Симеонова Върбанова
и чл.16, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 8.6. Борислав Пламенов Георгиев
Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието 8.7. Ленко Дайчев Тодоров
му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година, по 8.8. Йордан Василев Василев
предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - 8.9. Ристем Мехмед Халкоглу
Плевен, с вх.№ ОбС -0093/19.12.2019 г., на заседание на Общински 9. Създава Постоянна комисия по „Обществен ред и сигурност”
съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, точка 2 в състав от 7 членове и следния персонален състав:
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 9.1. Цветелин Ненчев Горанов
9.2. Генади Тодоров Тодоров
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 9.3. Николай Емилов Маринов
9.4. Бойко Димитров Янчев
9.5. Десислава Иванова Иванова
9.6. Ленко Дайчев Тодоров
Р Е Ш Е Н И Е №030/19.12.2019 г., гр. Плевен
9.7. Тамер Исмаилов Куртанов
ОТНОСНО: Избор на Постоянни комисии на Общински съвет 10. Създава Постоянна комисия по „Законност и контрол по из- Плевен
пълнение на решенията” в състав от 7 членове и следния персоНа основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправле- нален състав:
ние и местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилник за ор- 10.1. Генади Кирилов Динков
ганизацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 10.2. Христослав Михайлов Михайлов
и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 10.3. Илиян Славейков Йончев
2019-2023 година,
10.4. Генади Тодоров Тодоров
10.5. Свилен Петров Трифонов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
10.6. Васил Методиев Петков
Р Е Ш И:
10.7. Христомир Цанков Христов
І. Създава постоянни комисии на Общински съвет-Плевен и изби- ІІ. Избира ръководства на Постоянните комисии на Общински съра техните членове, както следва:
вет-Плевен, както следва:
1. Създава Постоянна комисия по „Стопанска политика и транс- 1. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Стопанска попорт” в състав от 9 членове и следния персонален състав:
литика и транспорт”, както следва:
1.1. Христослав Михайлов Михайлов
1.1. Избира за председател - Христослав Михайлов Михайлов
1.2. Владислав Димитров Монов
1.2. Избира за заместник-председател - Моника Събева Чочева 1.3. Моника Събева Чочева - Лилакова
Лилакова
1.4. Емануил Атанасов Аргилашки
2. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Бюджет и фи1.5. Христо Ивайлов Таслаков
нансова политика”, както следва:
1.6. Пепо Василев Петков
2.1. Избира за председател - Емануил Атанасов Аргилашки
1.7. Светослав Александров Доков
2.2. Избира за заместник-председател - Валентина Бенова Вълча1.8. Йордан Василев Василев
нова
1.9. Христомир Цанков Христов
3. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Общинска соб2. Създава Постоянна комисия по „Бюджет и финансова полити- ственост и инвестиционна политика”, както следва:
ка” в състав от 9 членове и следния персонален състав:
3.1. Избира за председател - Владислав Димитров Монов
2.1. Валентина Бенова Вълчанова
3.2. Избира за заместник-председател - Борислав Пламенов Геор2.2. Генади Кирилов Динков
гиев
2.3. Емануил Атанасов Аргилашки
3.3. Избира за заместник-председател - Калин Орлинов Кръстев
2.4. Толя Димитрова Първанова
4. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Култура, веро2.5. Пепо Василев Петков
изповедания и международна дейност”, както следва:
2.6. Албена Симеонова Върбанова
4.1. Избира за председател - Петя Крумова Василева
2.7. Светослав Александров Доков
4.2. Избира за заместник-председател - Моника Събева Чочева 2.8. Ивайло Ильов Петров
Лилакова
2.9. Цветан Методиев Антов
3. Създава Постоянна комисия по „Общинска собственост и ин- 5. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Образователна
вестиционна политика” в състав от 9 членове и следния персона- политика и читалищна дейност”, както следва:
5.1. Избира за председател - Цветелин Ненчев Горанов
лен състав:
5.2. Избира за заместник-председател - Толя Димитрова Първа3.1. Владислав Димитров Монов
нова
3.2. Валентина Бенова Вълчанова
6. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Младежки дей3.3. Калин Орлинов Кръстев
ности, спорт и туризъм”, както следва:
3.4. Бойко Йорданов Тодоров
6.1. Избира за председател - Йордан Христов Грижов
3.5. Моника Събева Чочева - Лилакова
6.2. Избира за заместник-председател - Бойко Йорданов Тодоров
3.6. Свилен Петров Трифонов
7. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Здравеопазва3.7. Борислав Пламенов Георгиев
не и социална политика”, както следва:
3.8. Юлиян Александров Йовков
7.1. Избира за председател - Йордан Георгиев Георгиев
3.9. Димитър Карамфилов Карамфилов
4. Създава Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и 7.2. Избира за заместник-председател - Илиян Славейков Йончев
международна дейност” в състав от 9 членове и следния персона- 8. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Устройство на
територията, екология, земеделие и гори”, както следва:
лен състав:
8.1. Избира за председател - Йордан Василев Василев
4.1. Петя Крумова Василева
8.2. Избира за заместник-председател - Йордан Георгиев Георгиев
4.2. Веселка Йосифова Лилова
9. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Обществен ред
4.3. Моника Събева Чочева - Лилакова
и сигурност”, както следва:
4.4. Калин Орлинов Кръстев
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9.1. Избира за председател - Десислава Иванова Иванова
9.2. Избира за заместник-председател - Генади Тодоров Тодоров
9.3. Избира за заместник-председател - Цветелин Ненчев Горанов
10. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Законност и
контрол по изпълнение на решенията”, както следва:
10.1. Избира за председател - Илиян Славейков Йончев
10.2. Избира за зам. - председател - Генади Кирилов Динков
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1,
т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019-2023 година, по предложение от Мартин Митев -Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0081/11.12.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, 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 №031/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прилагане на чл.34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.34, ал.1, ал.2 и ал.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение №422/22.12.2016 г., изм. с Решение
№615/29.06.2017 г./ на Общински съвет-Плевен.
2. Определя възнаграждение на общинските съветници в Общински съвет - Плевен, както следва:
2.1. Всички общински съветници получават за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии 50% от брутното възнаграждение на Председателя на Общински съвет - Плевен
за съответния месец.
2.2. Заместник-председателите на Общински съвет - Плевен и
председателите на постоянни комисии получават 55% от брутното
възнаграждение на Председателя на Общински съвет - Плевен за
съответния месец.
2.3. За отсъствие без уважителни причини /служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване/ от едно заседание на Общински съвет - Плевен, общото възнаграждение се намалява с 60%
за съответния месец.
2.4. За отсъствие без уважителни причини /служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване/ от едно заседание на Постоянна комисия на Общински съвет - Плевен, общото възнаграждение се намалява с 20% за съответния месец.
2.5. При неучастие на общинския съветник в нито едно заседание
на постоянните комисии, в които е избран и на заседание на Общинския съвет, същият не получава възнаграждение за съответния
месец.
2.6. Присъствие на заседание на Общинския съвет се счита когато
Общинския съветник е гласувал независимо по какъв начин за не
по-малко от 80% от точките, включени в дневния ред на заседанието и когато е положил подписи в присъствените списъци за начало
и край на заседанието.
2.7. Възнаграждението по т.2.1. и т.2.2. не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на Общинския съвет, като например
комисии за провеждане на търгове по Закона за общинската собственост и други.
3. Настоящото Решение влиза в сила от 01.01.2020 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2, във връзка с чл.34, ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение
от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, с
вх.№ ОбС-0057/04.12.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, точка 4 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 №032/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана структура и обща
численост на Администрацията в Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява структура и численост на Общинската администрация в Община Плевен с численост на служителите - 358 щатни
бройки, разпределени в дирекции, отдели и сектори, съгласно Приложение №1.
2. Одобрява численост на персонала на администрацията в кметствата на територията на Община Плевен в размер на 81,5 щатни
бройки.
3. Възлага на Кмета на Общината в срок до 02.01.2020 г. да утвърди Длъжностно разписание на администрацията в съответствие
с приетата структура и численост, съгласно настоящото решение.
4. Възлага на Кмета на Общината в срок до 22.02.2020 г. да приведе Общинската администрация в съответствие с приетата структура и численост, съгласно настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок до 22.02.2020 г. да
утвърди Поименно щатно разписание на Администрацията в съответствие с приетата Структура и численост, съгласно настоящото
решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, по предложение от Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0078/11.12.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г.,
Протокол № 03, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

брой 71
10.01.2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е №033/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за приходите от такса
битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2020 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.66 от
Закона за местните данъци и такси и чл.18 от Наредба №17 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Определя такса битови отпадъци за 2020 година, за населените места на Община Плевен в размери, приети с Решение
№026/21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен.
2. Приема План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и
разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането
на битови отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Плевен за 2020 г., съгласно Приложение №1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.66 от Закона за местните данъци и такси и чл.18 от Наредба №17 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0070/09.12.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, 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 №034/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на Решение №011/28.11.2019 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка
на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Плевен, неразделна част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване
на проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси, по предложение от Комисия по ЗПКОНПИ, с вх.№ ОбС0019/11.12.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, 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 №035/19.12.2019 г., гр. Плевен
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“,
част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и
Експресбанк АД - съфинансираща институция, за осигуряване на
допълнителни финансови средства от Бюджета на Община Плевен, под формата на собствен принос
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.2,
чл.4, т.7 и чл.19а от Закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет Плевен, както следва:
1. Изменя т.1 от Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет
- Плевен, като придобива следната редакция:
„1. Дава съгласие, Община Плевен да обезпечи финансирането на
проекти, чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/
кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД и „Експресбанк“ АД - съфинансираща институция в максимален размер на не
повече от 5 219 870 (пет милиона двеста и деветнадесет хиляди
осемстотин и седемдесет) лева за следните проекти:
1.1. Проект „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул.
„Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” на
стойност не повече от 2 945 000 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди) лева;
1.2. Проект „Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна
ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен - УПИ І-653.2, кв.219 по плана на град Плевен“ на
стойност не повече от 2 274 870 (два милиона двеста седемдесет и
четири хиляди осемстотин и седемдесет) лева.“
§2. Изменя т.13 от Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плевен като придобива следната редакция:
„13. Дава съгласие за осигуряване на собствен финансов принос
от бюджета на Община Плевен до 584 590 (петстотин осемдесет и
четири хиляди петстотин и деветдесет) лева, както следва:
13.1. Проект „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната
ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов”,
на стойност до 464 860 (четиристотин шестдесет и четири хиляди
осемстотин и шестдесет) лева;
13.2. Проект „Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна
ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара
Плевен - УПИ І-653.2, кв.219 по плана на град Плевен ”, на стойност
до 119 730 (сто и деветнадесет хиляди седемстотин и тридесет) лева ;
§3. В останалата си част Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
§4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 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.6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.3, т.2, чл.4, т.7 и чл.19а от Закона за
общинския дълг, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0031-1/09.12.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №
03, 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 №036/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове, за обектите, от които ще се продава дървесина на
корен на търговци, съгласно одобрен от Общински съвет - Плевен
„Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на Община Плевен, през 2020 година“
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. 71, ал.
5, т. 3 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,

Сортименти
Топола, липа, върба
Акация, гледичия
Мертеци - топола
Мертеци - липа
Колове - акация, гледичия
ДЪРВА
ОЗМ
Дъб
Топола, върба, липа
Акация, гледичия
Дърва за огрев
Твърди
Меки
Акация, гледичия
Технологична дървесина
Твърди
Топола, върба, липа
Акация, гледичия
Вършина
Твърда
Мека

4

Начална цена
без ДДС, лв.
за 1 пл. куб. м
36
44
35
36
42
54
38
43
48
28
44
52
30
46

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от
8
които ще се продава дървесина на корен на търговци /чл. 49, ал. 1, т.
6
1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
2.
Ценоразпис
за
продажба
на
дървесина
на
физически
лица,
юрина дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/: дически лица и търговци /в случаите на чл. 71, ал. 1, т. 1, 3, 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейНачална цена ности в горските територии - държавна и общинска собственост, и
Сортименти
без ДДС, лв.
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/:
за 1 пл. куб. м
Продажба по Продажба по Продажба по
ИГЛОЛИСТНИ
ценоразпис ценоразпис ценоразпис на
ЕДРА
Сортименти
от склад ,
на суха и
остатъци от
Трупи за бичене
чл. 71, ал.
паднала
дървесина в
С диаметър на тънкия край над 30 см
1, т. 4
дървесина,
сечището след
от
чл. 71, ал. освидетелстване,
Черен бор
75
НУРВИДГТ
1, т. 1 от
чл. 71, ал. 1, т. 3
Бял бор
77
НУРВИДГТ
от НУРВИДГТ
Ела, смърч
80
С диаметър на тънкия край от 18 до 29 см
ИГЛОЛИСТНИ
Черен бор
57
ЕДРА
Бял бор
58
Трупи за бичене
Ела, смърч
60
С диаметър на тънкия
СРЕДНА
край над 30 см
Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 15
до 17 см
Черен бор
95
90
Черен бор
53
Бял бор
97
92
Бял бор
54
Ела,
смърч
98
95
Ела, смърч
55
Обли греди
46
С диаметър на тънкия
край от 18 до 29 см
Технологична дървесина
38
ДРЕБНА
Черен бор
72
70
Ритловици
46
Бял бор
75
72
Технологична дървесина
36
Ела, смърч
77
73
ДЪРВА
СРЕДНА
Технологична дървесина
42
ОЗМ
47
Трупи за бичене
с диаметър на тънкия
Дърва за огрев
34
край от 15 до 17 см
ШИРОКОЛИСТНИ
Черен бор
68
65
ЕДРА
Трупи за шперплат
Бял бор
70
67
Топола
70
Ела, смърч
72
68
Трупи за бичене
Обли
греди
62
55
С диаметър на тънкия край над 30 см
Технологична
Дъб
68
56
50
дървесина
Липа
60
ДРЕБНА
Топола
60
Ритловици
62
55
Върба
58
Технологична
С диаметър на тънкия край от 18 до 29 см
52
50
дървесина
Дъб
73
ДЪРВА
Топола
55
Върба
52
Технологична
56
56
дървесина
Липа
54
Акация, гледичия
48
ОЗМ
62
62
СРЕДНА
Дърва за огрев
46
46
26
Трупи за бичене
ШИРОКОЛИСТНИ
С диаметър на тънкия край от 15 до 17 см
ЕДРА
Дъб /без цер/
48
Цер
46
Трупи за шперплат
Липа
47
Топола
86
85
Топола
46
Трупи
за
бичене
Върба
45
С диаметър на тънкия
Акация, гледичия
46
край над 30 см
Технологична дървесина
Топола
68
66
Дъб /без цер/
48
Върба
66
66
Цер
46
Липа
68
66
Липа
36
С диаметър на тънкия
Топола
35
край от 18 до 29 см
Върба
32
Дъб
88
86
Акация, гледичия
46
Обли греди /акация/
48
Топола
63
61
ДРЕБНА
Върба
61
58
Технологична дървесина
Липа
63
61
Дъб
48
Акация, гледичия
64
61
Цер
43

брой 71
10.01.2020 г.

Сортименти

Продажба по Продажба по Продажба по
ценоразпис ценоразпис ценоразпис на
от склад ,
на суха и
остатъци от
чл. 71, ал.
паднала
дървесина в
1, т. 4
дървесина,
сечището след
от
чл. 71, ал. освидетелстване,
НУРВИДГТ
1, т. 1 от
чл. 71, ал. 1, т. 3
НУРВИДГТ от НУРВИДГТ

СРЕДНА
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия
край от 15 до 17 см
Дъб /без цер/

63

61

Цер

58

56

Топола

53

51

Върба

51

50

Акация, гледичия
Технологична
дървесина
Дъб /без цер/

58

56

67

63

Цер

58

56

Липа

44

42

Топола

44

42

Върба

42

40

Акация, гледичия

58

56

Обли греди акация

58

56

ДРЕБНА
Технологична
дървесина
Дъб /без цер/

58

56

Цер

56

55

Топола, върба, липа

44

42

Акация, гледичия
Мертеци - акация,
гледичия
Мертеци - топола

56

55

57

55

46

45

Колове - акация

56

55

Дъб

67

65

Топола, върба, липа

46

45

Акация, гледичия

56

55

Твърди

62

60

46

Меки

42

40

26

Акация, гледичия
Технологична
дървесина
Дъб
Обикновен габър и
Келяв габър
Топола, върба, липа

56

54

42

62

61

49

62

61

49

43

41

29

Акация, гледичия

58

56

44

Твърда

-

8

8

Мека

-

6

6

ДЪРВА
ОЗМ

Дърва за огрев

ВЪРШИНА

ве, детски заведения и други институции на бюджетна издръжка
- без право на продажба.
8. Приема ограничение на количеството дърва за огрев, което
може да се закупи от отделно домакинство в дадено населено място
на територията на община Плевен - до 4 пространствени кубични
метра. С предимство в списъците да се включват жителите, които
не притежават собствени гори и са с постоянен адрес в съответното
населено място.
9. Институциите на бюджетна издръжка към Община Плевен да
ползват безвъзмездно дървесина в размер до 15 пространствени кубични метра, след писмено представена заявка, одобрена от Кмета
на Община Плевен, и при условие, че не са предвидени средства за
отопление в одобрения за 2020 година бюджет.
10. Продажбата на остатъците от дървесина и вършина в сечищата,
след тяхното освидетелстване, както и добитата дървесина на временен склад, за която няма заявено желание от кметствата, да се извърши
по приетия ценоразпис по т. 2, но в обем не повече от 1000 м3.
11. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от
него лице да извърши всички 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. 71, ал. 5, т. 3 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-0073/09.12.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, точка 9 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

5

с.Опанец
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Да не закупи от Илия Върбанов Цонов и Цонка Христова Цонова
недвижим имот в с. Опанец, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №5,
представляващ жилищна сграда с идентификатор 53583.201.217.3
със застроена площ 116 кв.м., попадаща в поземлен имот с идентификатор 53583.201.217 - УПИ ХVІІ, кв.10 по плана на с. Опанец за
сумата 85 000,00 (осемдесет и пет хиляди) лева без ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността,
чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6,
т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0047/29.11.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, точка 12 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №040/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на два самостоятелни обекти в сграда,
разположени на третия и четвъртия етаж от четириетажна
сграда в град Плевен, ул. „Васил Левски“ №144
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9,
Р Е Ш Е Н И Е №037/19.12.2019 г., гр. Плевен
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3,
ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване право на собственост на ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №
поземлен имот с идентификатор 56722.652.758 - второстепенна 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
улица, кв.608 по плана на град Плевен, чрез дарение
имущество,
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 от Наредба № 7
Р Е Ш И:
на Общинския съвет,
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане
с имотите - общинска собственост в Община Плевен през 2019 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
в раздел Б„Имоти, които Община Плевен има намерение да проР Е Ш И:
даде”, като включва следните имоти: два самостоятелни обекти в
1. Дава съгласие Община Плевен да придобие безвъзмездно право сграда с идентификатори: 56722.659.451.1.3 и 56722.659.541.1.4,
на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.652.758 разположени на третия и четвъртия етаж от масивна, четириетажна
- второстепенна улица, кв.608, по плана на град Плевен, с площ сграда, построена през 1935 г., в гр. Плевен, ул. „Васил Левски”
5730 кв. м (пет хиляди седемстотин и тридесет квадратни метра), №144, всеки със застроена площ 112 кв.м., заедно със съответната
чрез дарение от собственика на имота „Магазини Европа” АД.
част от общите части и общите помещения на сградата, както и от
2.Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за правото на строеж в урегулиран поземлен имот с идентификатор:
дарение на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания с „Ма- 56722.659.451 - УПИ І-5115, кв.116а по плана на град Плевен.
газини Европа” АД.
2. Да се продадат два самостоятелни обекти в сграда с идентификаМотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 тори 56722.659.451.1.3 и 56722.659.541.1.4, актувани с акт за частна
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и общинска собственост № 41657/20.06.2016 г., разположени на третия и
местната администрация, чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската четвъртия етаж от масивна, четириетажна сграда, построена през 1935
собственост, чл.5, т.2 от Наредба № 7 на Общинския съвет, по пред- г., с адрес гр. Плевен, ул. „Васил Левски”№144, всеки със застроена
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ площ 112кв.м., заедно със съответната част от общите части и общиОбС-0044/28.11.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, те помещения на сградата, както и от правото на строеж в поземлен
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, точка 10 от дневния ред, имот с идентификатор 56722.659.451, а по регулационния план на гр.
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен. Плевен УПИ І-5115, кв.116а, чрез публичен търг с тайно наддаване, с
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, с депозит за участие в търга в размер
на 10% от първоначалната цена, както следва:
2.1 За самостоятелен обект с идентификатор 56722.659.451.1.3,
Р Е Ш Е Н И Е №038/19.12.2019 г., гр. Плевен
находящ се на третия етаж, с първоначална цена 80 050 /осемдесет
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Вис- хиляди и петдесет/ лева без ДДС.
шия съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура - Пле- 2.2 За самостоятелен обект с идентификатор 56722.659.451.1.4,
вен на нежилищен имот - частна общинска собственост, нахо- находящ се на четвъртия етаж с първоначална цена 80 050 /осемдедящ се на ул. „Васил Левски“ №176 в град Плевен, актуван с АОС сет хиляди и петдесет/ лева без ДДС.
№39026/17.06.2013 год.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за да организира и проведе публичния търг.
местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и 4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор
ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба за продажба на имотите по т.2, съгласно нормативните изисквания,
№7 на Общински съвет - Плевен,
със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание На основание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоупраР Е Ш И:
вление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Висшия съде- Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и
бен съвет за нуждите на Районна прокуратура гр. Плевен, за срок чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управлеот 9 /девет/ години недвижим, нежилищен имот - частна общинска ние и разпореждане с общинско имущество, по предложение от Георг
собственост, представляващ 2 броя самостоятелни обекти с иден- Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0065/06.12.2019 г.,
тификатори 56722.659.437.2.12 и 56722.659.437.2.13, всеки с площ на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г.,
по 18,50 кв.м, находящи се на третия етаж от административната Протокол № 03, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с официалсграда на ул. „Васил Левски” №176, гр. Плевен, актуван с АОС ния печат на Общински съвет - Плевен.
№39026/17.06.2013 год.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
2. Всички разходи свързани с основни и текущи ремонти, данък
сгради и такса смет за имота, пропорционално на предоставената
общинска площ се заплащат от Висшия съдебен съвет. КонсумативР Е Ш Е Н И Е №041/19.12.2019 г., гр. Плевен
ните разходи, свързани с ползването и поддържането на имота, са
ОТНОСНО:
Продажба на незастроен общински недвижим
за сметка на Районна прокуратура - Плевен.
имот
УПИ
ХІІІ
с площ 560 кв.м., отреден за жилищно строител3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за
безвъзмездно управление на имота по т.1 с Висшия съдебен съвет, ство, кв.7 по плана на с. Буковлък
съгласно действащите законови разпоредби и условията по пре- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41,
дходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79,
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест- ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
Р Е Ш И:
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
1. Да се организира и проведе публичен търг чрез предварително
ОбС-0067/09.12.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, пропредставяне на предложенията от участниците в администрацията
ведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, точка 11 от дневния ред, и е
на Община Плевен за продажба на незастроен УПИ ХІІІ, кв.7 по
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
плана на с.Буковлък с площ 560 (петстотин и шестдесет) кв.м., отПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев реден за жилищно строителство, актуван с АОС №34538/14.04.2006

3. Начална цена за възлагане на услугата - добив на дървесина до
временен склад, за задоволяване нуждите на местното население
от община Плевен с дърва за огрев: 21,00 лв. без ДДС за 1 плътен
кубичен метър.
4. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев за местното население от временен склад:
4.1. Цена на 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев /акация, гледичия/ - 34,00 лв. без ДДС;
4.2. Цена на 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев /дъб,
габър, мъждрян, ясен и явор/ - 38,00 лв. без ДДС;
4.3. Цена на 1 пространствен кубичен метър дърва за огрев /топола, липа, върба, клен и айлант/ - 25,00 лв. без ДДС.
5. Ценоразпис за продажба на вършина за местното население от
временен склад:
5.1. Цена на 1 пространствен кубичен метър вършина /акация, гледичия/ - 5,00 лв. без ДДС;
5.2. Цена на 1 пространствен кубичен метър вършина /дъб, габър,
мъждрян, ясен и явор/ - 5,00 лв. без ДДС;
5.3. Цена на 1 пространствен кубичен метър вършина /топола,
липа, върба, клен и айлант/ - 2,00 лв. без ДДС.
Към цената за 1 пространствен кубичен метър на дървата за огрев
да се прибавя и стойността на услугата за издаване на превозен билет,
както и такса за измерване, кубиране и маркиране на дървесината съгласно Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.
6. Продажбата на дърва за огрев за местното население на община
Плевен да се извършва по реда на чл. 46, т. 2 и чл. 71, ал. 1, т. 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.
7. Съгласно чл. 71, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и
г., при първоначална цена в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева без
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
ДДС и депозит в размер на 10% от първоначалната цена за имота.
- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина
Р Е Ш Е Н И Е №039/19.12.2019 г., гр. Плевен
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която
и недървесни горски продукти, право да закупуват дървесина имат
физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без пра- ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда с площ 116 кв.м., по- да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.
во на продажба и преотстъпване, както и училища, социални домо- строена в общински недвижим имот УПИ ХVІІ, кв.10, по плана на 3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за

брой 71
10.01.2020 г.
продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със
спечелилият участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0063/06.12.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, 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 №042/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община
Плевен и „НИЗАР ИНВЕСТ 11“ ЕООД върху недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Вардар“ №10, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.668.1058 УПИ ХХІ, кв.181в
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.1, т.4 и чл.40, ал.1
от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.1, т.5 от Наредба №
7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Плевен и „НИЗАР ИНВЕСТ 11” ЕООД с ЕИК 204515836, върху недвижим имот
с административен адрес град Плевен, ул. “Вардар” № 10, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
56722.668.1058 - УПИ ХХІ, кв.181в, отреден за обществено-обслужващи дейности по регулационния и застроителен план на града, целият с площ 148 кв.м, чрез замяна на общинския дял от имота
в размер на 76 кв.м ид.ч., съгласно АОС № 43303/29.11.2019г., на
стойност 14 900 /четиринадесет хиляди и деветстотин/ лева без
ДДС, срещу недвижим имот - собственост на „НИЗАР ИНВЕСТ
11” ЕООД с идентификатор 56722.668.1060, целият с площ 123кв.м
на стойност 24 110 /двадесет и четири хиляди сто и десет/ лева без
ДДС, представляващ част от улицата, която граничи със съсобствения имот - предмет на сделката.
2. Сделката по т.1 да се извърши без доплащане на сума за уравняване стойността на получавания от Община Плевен поземлен имот
с идентификатор 56722.668.1060.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор
за прекратяване на съсобственост, съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.1, т.4 и чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.1, т.5 от Наредба № 7 на Общински съвет
- Плевен , по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0062/06.12.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, 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 №043/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична
общинска собственост в учебни заведения
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.14, чл.79, чл.79 и 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 под наем за срок от 5 /
пет/ години, на части от имоти - публична собственост за:
1.1. Част от физкултурен салон в ПГХВТ „Луи Пастьор“ - Плевен
с площ 40 кв.м., за провеждане занимания по баскетбол, при начална месечна цена на час 9,20 лв. Депозит за участие 100,00 лева.
1.2. Част от физкултурен салон в Ученическа спортна школа Плевен с площ 50 кв.м., за провеждане занимания по хандбал, при начална месечна цена на час 11,50 лв. Депозит за участие 100,00 лева.
2. Ползването на имотите по т.1 от спечелилия съответната процедура наемател, не може да пречи или ограничава учебните дейности в учебното 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 Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, чл.79 и чл.85, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0059/05.12.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №
03, 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 №044/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с Проект „Основен ремонт а електроинсталация и перален блок на детска ясла
„Чайка“, град Плевен“ за външно финансиране по Проект „Красива България“ 2020 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с Проект „Основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла
„Чайка“, град Плевен“, за привличане на финансови средства по
Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект
„Красива България“ 2020 г.
2. Дава съгласие Община Плевен да осигури като собствен финансов принос 53% от общия бюджет на проекта по т.1 в размер на не
повече от 113 067 лева.
3. Дава съгласие да бъдат запазени постигнатите резултати за срок
от пет години след приключване изпълнението на проекта по т.1,
както и да не се променя предназначението на обекта или части от
обекта на проектната интервенция.
4. Оправомощава Кмета на Община Плевен да подпише договор
по Проект „Красива България“ 2019 г. при одобряване финансирането на проекта по т.1.
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, по предложение от Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0066/06.12.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г.,
Протокол № 03, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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51, ал.3 и ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0074/09.12.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 03, точка 19 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №047/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Плевен през
2019 година, разрешаване изработването на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване - Разширение на Гробищен парк „Чаира“ в обхвата на територията на поземлени имоти с идентификатори: 56722.203.1, 56722.203.3, 56722.203.13,
56722.203.14,
56722.203.15,
56722.203.16,
56722.203.17,
56722.203.18,
56722.203.19,
56722.203.21,
56722.203.22,
56722.203.23, 56722.203.614, като част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива и одобряване на задание за ПУП
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,
ал.9, т.6 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост и във връзка с §5, т.73
от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл.19 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.124а,
ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,

Р Е Ш Е Н И Е №045/19.12.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Уличен водопровод от ОК 4233 през ОК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
4225 към ОК 4224 по ул. „Магнолия“, кв.617, град Плевен и Улична
Р Е Ш И:
канализация от ОК4225 през ОК 4224 по ул. „Магнолия“ и от ОК 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите
4210 до ОК 4212 по ул. „Метличина поляна“, град Плевен
- общинска собственост в Община Плевен през 2019 година, като
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и включва нов раздел:
местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собстве- „ ІV. Определя обекти от първостепенно значение:
ност,
1. Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ
ПУП-ПЗ за обединяване на земеделски поземлени имоти с иденОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
тификатори: 56722.203.1, 56722.203.3, 56722.203.13, 56722.203.14,
Р Е Ш И:
56722.203.15,
56722.203.16,
56722.203.17,
56722.203.18,
1. Дава съгласие „Хоризонт-Иванов“ ЕООД, представлявано от 56722.203.19, 56722.203.21, 56722.203.22, 56722.203.23 с начин на
Борислав Иванов Иванов, с адрес ул. „Вардар“№1, град Плевен да трайно ползване - „нива“, собственост на физически и юридически
изгради със собствени средства водопровод от ОК 4233 през ОК лица и ПИ 56722.203.614 с начин на трайно ползване -„За селско4225 по ул.„Магнолия“ с дължина 111 м. и канализация от ОК 4225 стопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собствепрез ОК 4224 по ул.„Магнолия“ с дължина 76 м. и канализация ОК ност и Технически инвестиционен проект за обект „Разширяване
4210 до ОК 4212 по ул.„Метличина поляна“, град Плевен с дължи- на гробищен парк „Чаира““.
на 102,50 м.
2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен
2. Съгласието по т.1 се дава за срока, в който е в сила Разрешение- план - ПЗ за обединяване на земеделски поземлени имот с иденто за строеж - 10 /десет/ години от започване на строителството.
тификатори: 56722.203.1, 56722.203.3, 56722.203.13, 56722.203.14,
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице 56722.203.15,
56722.203.16,
56722.203.17,
56722.203.18,
да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпъл- 56722.203.19, 56722.203.21, 56722.203.22, 56722.203.23 с начин на
нение на настоящото Решение.
трайно ползване - „нива“, собственост на физически и юридически
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 лица и ПИ 56722.203.614 с начин на трайно ползване -„За селскоот Закона за местното самоуправление и местната администрация и стопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собствечл.8 от Закона за общинската собственост, по предложение от Георг ност и Технически инвестиционен проект за обект „Разширяване
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0075/09.12.2019 на гробищен парк „Чаира““.
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 3. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен
19.12.2019 г., Протокол № 03, точка 18 от дневния ред, и е подпеча- план по т.2.
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 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.
Р Е Ш Е Н И Е №046/19.12.2019 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ОТНОСНО: Изменение на Решение 1414/25.07.2019 г. на Общин- ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
ски съвет - Плевен за разделяне и промяна начина на трайно полз- самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.6 от Заване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 06999.403.31 и кона за общинската собственост, чл.3, ал.2 от Наредба №7 на
06999.138.8, находящи се в землище с. Буковлък
Общински съвет - Плевен, §1, т.6 от Допълнителните разпоНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за редби на Закона за общинската собственост и във връзка с §5,
местното самоуправление и местната администрация, чл.78а, ал.1 т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на
от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване- територията, чл.19 от Закона за опазване на земеделските земи,
то на земеделските земи, чл. 51, ал.3 и ал.5 от Закона за кадастъра чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
и имотния регистър,
територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0082/11.12.2019 г., на заседание на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г., Протокол
Р Е Ш И:
№ 03, точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
I. Изменя Решение № 1414/25.07.2019 г. на Общински съвет - Плепечат на Общински съвет - Плевен.
вен, както следва:
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
1. Изменя т.1, като придобива следната редакция:
„1. Дава съгласие да се извърши изменение в Кадастралната карта
и кадастрални регистри в землището на с. Буковлък в обхвата на:
Р Е Ш Е Н И Е №048/19.12.2019 г., гр. Плевен
1.1 Общински имот с идентификатор 06999.403.31, целият с площ
156,974 дка, в местността Дрен с НТП Изоставено трайно насаж- ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни
дение, категория VI при неполивни условия (номер по предходен заседатели за Районен съд - Плевен и създаване на временна комиплан 403031), като се образуват два нови поземлени имота:
сия за провеждане на процедурата по избора
Имот с проектна площ 11,168 дка с НТП - Изоставено трайно на- На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за
саждение;
местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл.68
Имот с проектна площ 145,806 дка с НТП - Изоставено трайно и чл.68а от Закона за съдебната власт,
насаждение;
1.2 Общински имот с идентификатор 06999.138.8, целият с площ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
192,231 дка, в местността Дрен с НТП Изоставено трайно насажР Е Ш И:
дение, категория VI при неполивни условия (номер по предходен I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели с манплан 000152), като се образуват два нови поземлени имота:
дат 2020 г. - 2024 г. за Районен съд - Плевен и утвърждава следните
Имот с проектна площ 18,671 дка с НТП - Изоставено трайно на- условия, ред и правила за нейното провеждане:
саждение;
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни
Имот с проектна площ 173,560 дка с НТП - Изоставено трайно български граждани, които отговарят на следните условия:
насаждение;
1.1. възраст от 21 до 68 години;
2. Изменя т. 2, като придобива следната редакция:
1.2. имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките
„ 2. Дава съгласие след образуването на новите имоти и влизане в на съдебния район Районен съд - Плевен;
сила на решението, по т.1 да се извърши промяна на начина на трай- 1.3. имат завършено най-малко средно образование;
но ползване на новообразуваните имоти (с проектна площ 11,168 1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от
дка в имот с идентификатор 06999.403.31 и с проектна площ 18,671 реабилитацията;
дка в имот с идентификатор 06999.138.8), съгласно установения на- 1.5. да не страдат от психически заболявалия;
чин на трайно ползване от Общинска служба „Земеделие“- Плевен. 1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
II. В останалата си част Решение №1414/25.07.2019 г. на Общин- 1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен
ски съвет - Плевен остава непроменено.
съд - Плевен;
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коаливъв връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и ция или организация с политически цели;
местната администрация, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане 1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Минисна закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. терството на вътрешните работи или в други органи от системата за

ОБЩИНА
национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен
съд - Плевен;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
2. Утвърждава образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ,
(приложение №2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от
ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).
3. В срок от 06.01.2020 г. до 24.01.2020 г., кандидатите за съдебни
заседатели в Районен съд - Плевен, подават в деловодството на Общински съвет - Плевен документите по т.2. от настоящото решение,
към което прилагат следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо
заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети
да се обръщат за препоръки;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие;
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли
1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от
ЗСВ.
II. Създава временна комисия в състав от 5 члена, както следва,
както следва:
Председател - Бойко Димитров Янчев
Заместник - председател - Бойко Йорданов Тодоров
Секретар - Росен Симеонов Височков
Член - Владислав Димитров Монов
Член - Димитър Карамфилов Карамфилов
1. Поставя следните задачи на временната комисия:
- да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен и изготви
доклад и списък на допуснатите кандидати;
- да публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от
Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие
кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма
и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от същия закон. Наймалко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да
са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;
- да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави
доклад за протичането му и протокол от изслушването, които да
публикува на интернет страницата на Община Плевен;
- да изготви и внесе в Общински съвет - Плевен докладна записка
с проект за решение - предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд - Плевен за мандат 2020 г. - 2024 г., като
приложи към докладната и протокола от изслушването и доклада
от провеждането му.
2. Определя срок за приключване на работата на временната комисия - до 18.02.2020 г.
3. Възлага на председателя на Общински съвет - Плевен да обяви
откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и
условията, реда и правилата за нейното провеждане, съгласно настоящото решение, като изготви съобщение, което да публикува интернет страницата на Общински съвет - Плевен и Община Плевен,
в електронните медии, както и да се постави на информационното
табло на Център за административно обслужване, находящ се на
пл. „Възраждане” №4, град Плевен.
На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защитата на особено важни
обществени интереси, свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед опасността от закъснението на
изпълнението на настоящото решение.
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Ивет Горанова и Димитър Пенчев
споделиха титлата „Спортист на
годината” на Община Плевен
За първи път Плевен има двама най-добри състезатели в анкетата „Спортист на годината”. Дни преди
Коледа в Актовата зала на Община Плевен се проведе
церемонията по награждаването с престижните спортни призове. Комисия, назначена със Заповед на кмета
Георг Спартански, обобщи резултатите и обяви победителите. На първото място в класацията се наредиха
каратеката от КБИ „Петромакс” - Ивет Горанова и кикбоксьорът от СК „Скорпион” - Димитър Пенчев. Трети
в класацията е Иво Красимиров Илиев, състезател по
борба в СК „Изобор”.
През 2019-а Ивет Горанова има първо място на Европейските игри в Минск, на четири Национални първенства и на три национални купи, както и трето място
на Европейското първенство в испанския град Гуадалахара. Димитър Пенчев извоюва първо място на Балканско първенство за аматьори и за професионалисти и
първо място за професионалисти на Европейското първенство в Памплома, Испания. В колекцията си през
2019 година Пенчев има и второ място от Световното
първенство за аматьори в Сараево.
Двамата треньори на класираните на първо място Ангел Ленков и Камен Пенчев получиха отличието за
„Треньор на годината”.
При най-малките - млади таланти, в призовата тройка попаднаха тенисистката от ТК „Плевен ПСК” Йоана
Константинова, шахматистката от СКШ „Плевен 21”
Ева Русева и триатлонистът от СКТ „Борислав Доков”
Валентин Илиев.
За „Перспективен състезател“ комисията определи
Цветан Сирашки от СКБ „Изобор“, Добромир Николов
от АК „Плевен 2014” и Георги Георгиев от АК „Георги
Дъков”.
Приза за „Отбор на годината” получи треньорът
на баскетболния „Спартак” - Александър Дяковски, а
поощтрителна награда „За достойно представяне” взе
хандбалният отбор на ХК „Полюс ТМ” - юноши младша възраст.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение №1 - заявление за кандидатстване за съдебен заседател;
2. Приложение №2 - декларация за липса на обстоятелства по
чл.67, ал.3 от ЗСВ;
3. Приложение №3 - декларация за съответствие с изискването на
чл.69, ал.2 от ЗСВ;
4. Приложение №4 - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;
5. Приложение №5 - данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2,
във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт, по предложение от Мартин Митев - Председател на
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0085/13.12.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.12.2019 г.,
Протокол № 03, точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Издава ОП ”Общински медиен център”

Директор: Надежда Иванова
Гл. редактор: Иван Кръстев
Екип: ОП “Общински медиен център”
Редакционен тел. 064/800-402, 064/800-290
Реклама: 087 99 11 303
Адрес на редакцията: Плевен 5800, ул.”Димитър Константинов” 23
radio.pleven.bg, e-mail: radio_pleven2014@abv.bg

Грамоти за принос в спорта и по повод юбилеите си
получиха треньорите Никола Николов, Георги Пандов
и Светослав Топузов.
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Библиотеката отбеляза 65 години
Регионална библиотека „Христо
Смирненски”
навлезе в годините след
своята петдесетгодишнина (2004) с
много нови
и
значими
дейности
и
събития,
които изцяло промениха облика й.
Първите
й
петдесет години положиха основите
на библиотечно-информационните
процеси, които се развиха
бързо и всеобхватно. Но
през последните петнадесет години
новите системи и технологии промениха
коренно вида и съдържанието на
библиотечната работа, обслужването на читателите, както и носителите на информация. Важно
значение има позиционирането
ни в новата сграда. Просторните зали, светли и сезонно
затопляни или охлаждани са
предпоставка за приятна среща
на читателя с книгата. Уютни
помещения с места за слушане
на музика, за сърфиране в интернет, или за дълбоко ретроспективно проучване на източниците с изследователска цел
са характерни за нашата сграда,
специално построена за библиотека. А игрите, забавленията,
срещите с приказни герои, с авторите на книжките и с техните
истории пораждат приятелства
и интерес към чудния свят на
словото. Дълъг е списъкът от
услуги, които библиотеката предоставя на своите потребители.
За всичките си 65 години
досега регионалната библио-

тека доказа, че най-важните
й приоритети са читателите,
книгите и работещите тук специалисти.
Голямо предизвикателство
за екипа и ръководството на
библиотеката бе пренасянето
й в нова сграда. За подго-товката, организацията и самото
пренасяне са посветени много
публикации в медиите. То не
беше обикновено пренасяне и
обзавеждане, а структуриране
на дейностите в една нова сграда, организиране на фондовете
на нови територии, оборудване
с техника, каквато библиотеката досега не е имала. Въведена
беше нова организация на работата и работното време с читателите: на съвременна библиотека
с модерно обслужване.
Следващ етап в развитието на
регионалната библиотека бе усвояване на практиката за създаване
и реализиране на проекти.
Програмата
„Българските
библиотеки - съвременни цен-

трове за четене и информираност”
вече повече от десет години ни
дава възможност на проектен
принцип да попълваме фондовете си с нови книги, периодика
и други по-скъпи носители на
информация.
Програмата „Глобални библиотеки - България” за пет го-

дини (2009-2013) промени
изцяло технологията на
библиотечната комуникация с потребителите ни.
Започна и дигитализация
на библиотечните фондове, дистанционно обслужване на читателите.
Библиотеката се превърна в обществен център
на информация, в място за учене през целия
живот, в място за насърчаване на четенето
на децата и пазител на
културно-историческото наследство.
Интересна и сполучлива
форма на лятна работа с децата
се оказа Детският летен университет в контекста на заниманията „През юли в игротеката - весел кът на книги, знание,
изкуство, игри и приятелство”.
Вече десет години през лятото децата се надпреварват да
участват в тези занимания, раждат се и все по-нови и различни

игри и забавления, запознават се
с правилата на безопасно движение по улиците, с опасностите от зависимостите, от интернет-познанствата. Можем даже
да успокоим родителите, че библиотеката е безопасно място за
техните деца.
Не се отказваме и от познатите форми на работа с читателите
на библиотеката. Представяне
на книги и автори, на издатели и
издателства, на местните клубове на писателите и краеведите.
Възстановихме Кинолекторията
и предложихме други подобни
форми като „В света на музиката”, „Бебоци слушат класика” и
др., като винаги сме отворени за
нови идеи.
Регионална библиотека ”Христо Смирненски” е носител на
много награди и отличия, най-голямата от тях е Награда за най-добра библиотека в страната за 2011
г. на името на Христо Данов.
Аня Михова
директор на РБ „Хр. Смиренски“

