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Обществе-
ният превоз 
на пътници 
в Плевен е 
един от до-
бре функцио-
ниращите в 
страната. Зна-
чителен при-
нос за това 
има общин-
ската фирма 
„Тролейбусен 
т р а н с п о р т ” 
ЕООД, която 
обслужва 95% 
от пътникопо-
тока в града. 
Със своята 
екологичност 
пък, фирмата 
поставя града 
ни на едно от 
челните места 
в Европа.  За 
това в послед-
ните години помогна и проектът 
„Развитие на интегриран градски 
транспорт - гр. Плевен”, който се 
осъществява по сключен договор 
за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ  от ЕС по 
процедурата за „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-
2020 по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 
година. Стойността на проек-
та възлиза на 17 249 286,80 лв, 
а продължителността му е 48 
месеца. Със средствата бяха за-
купени 14 нови тролейбуса и 2 
сервизни машини. Предстои въ-
веждането на електронна систе-
ма за таксуване на пътниците в 
масовия градски транспорт и до 
края на годината ще бъде изгра-
дена система за видеонаблюде-
ние на 16 ключови кръстовища.

Електронната билетна систе-
ма е централизирана структура с 
основни подсистеми и елементи, 
които взаимодействат помежду 
си в реално време и в максимал-
на степен отговарят на европей-
ските стандарти за автоматизи-
рано таксуване (AFC-Automated 
Fare Collection systems). Инфор-
мационните процеси системати-
зират целия процес от момента 
на закупуване на билет/абона-
ментна карта до разпределение 
на приходите. Тя ще създаде 
възможност за реорганизация 
на маршрутната мрежа-линии/
спирки, защото позволява на 
пътниците да се прехвърлят/пре-
качват на различни ППС без до-
пълнително заплащане (безплат-

но прекачване); въвеждане на 
електронна сити карта, с възмож-
ност и за други плащания;  гене-
риране и поддръжка на подробна 
информация за управлението на 
градския транспорт, вкл. брой 
пътници на линия; генериране 
и поддръжка на автоматична ре-
гистрация и администриране на 
приходите.

Системата ще позволи голя-
мо разнообразие при издаваните 
абонаментни електронни карти, 
вкл. намалени тарифи по време 
на натоварени периоди (вечер, 
уикенд и т.н.). 

Въвеждането на система-
та ще доведе до намаляване на 
разходите, поради снижаване на 
разходите за обработка на тран-
закции в брой, както и за труд 
чрез редуцирането на контро-
льорите в тролейбусите. Очаква 
се новата билетна система да 
пести време, да има положите-
лен ефект за обслужването, при-
ходите, експлоатация и да нама-
ли билетните измами. 

За функционирането на сис-
темата са монтирани 180 ва-
лидиращи устройства за елек-
тронни карти и 60 валидатори за 
хартиени билет в 60 тролейбуса.

Доставени са 10 мобилни ва-
лидиращи устройства за контро-
льорите в тролейбусите и 15 ус-
тройства за зареждане на карти, 
които ще бъдат предоставени на 
търговците. В големи търговски 
обекти на територията на града 
ще бъдат монтирани 10 автома-
ти за самообслужване (KIOSK), 
на които гражданите ще могат 

да зареждат своите карти или да 
закупуват хартиени билети. Това 
ще е възможно само с банкова 
карта.

Контролният и билетен цен-
тър на електронната билетна 
система се намират в стария 
Център за комплексно админи-
стративно обслужване на граж-
даните на ул. „Дойран“ №43, 
като за целта беше извършен ре-
монт  и преустройство на поме-
щенията и се обособиха 6 работ-
ни места в контролния център и 
3 работни места в билетния цен-
тър, оборудвани с компютри със 
лицензиран софтуер и принтери 
за отпечатване на електронни 
карти. В билетния център ще се 
извършва първоначалното изда-
ване на електронни карти, като 
гражданите ще могат за запла-
щат в брой или с банкова карта. 
Зареждането на вече издадени 
карти ще може да се извършва 
освен в билетния център, при 
търговците на дребно и авто-
матите за самообслужване, и 
онлайн през компютър или мо-
билен телефон, като се посети 
страницата на билетната систе-
ма https://transport.pleven.bg/. За 
целта гражданите трябва да раз-
полагат с валиден е-mail адрес, 
който предоставят при първона-
чалното издаване на картата. 

Електронната билетна сис-
тема разполага и с централи-
зирана сървърна система с два 
физически сървъра, на които се 
съхранява цялата информация, 
необходима за функциониране-
то й.

До май в Плевен ще заработи 
нова система за таксуване на 

пътниците в градския транспорт

Електронната билетна система в Плевен е изградена от унгарската фирма „Т-
Системс”. Тя беше представена от ръководителя на проекта Андраш Херцег и коле-
гата му Рашид Мехмед.

Община Плевен в качеството си на бенефициент по проект BG16RFOP001-
1.007-0002-C02 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образо-
вателни услуги в областта на образованието” проведе междинна пресконферен-
ция за оповестяване напредъка от изпълнението му на 04.02.2020 год.

По време на пресконференцията беше представена подробна информация за 
изпълнените дейности от стартирането на проекта до момента, както и за очак-
ваните резултати.

Проектът цели да осигури предоставяне на модерни образователни услуги 
чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската обра-
зователна инфраструктура. Осигуряването на подходяща и рентабилна образова-
телна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, доприна-
ся и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Извършени бяха интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежа-
щите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, 
разположени на територията на град Плевен. По проекта бяха обновени сградите 
и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”; на 
детските градини: ЦДГ 12 „Ралица”, ЦДГ 2 „Юнско въстание”, ЦДГ 8 „Щурче”, 
ЦДГ 20 „Калина”, СДГ 11 „Теменуга”, ОДЗ 18 „Дружба” и на Детска ясла „Гер-
гана”.

Във всички обекти включени в проекта са извършени следните СМР:
- По покривите е извършен ремонт/ подмяна на дървена конструкция и по-

кривно покритие; нова топлоизолация, хидроизолация, ламаринена обшивка, 
мълниеотводна мрежа и отводняване (улуци и водосточни тръби).

- По фасадите е направена ефективна топлоизолация ЕPS и силикатна мазил-
ка, а по цокъла XPS и мозаечна мазилка. 

- В помещенията: цялата външна и вътрешна дограма е сменена с PVC, MDF 
и алуминиева, а за осигуряване на пожарна безопасност са поставени метални 
пожароустойчиви врати с антипаник брави; изпълнени са нови настилки и об-
лицовки, пребоядисани са всички помещения, а в санитарните помещения са 
поставени нови санитарни прибори и окачени тавани; подменени се всички ин-
сталации: водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентила-
ционна, пожароизвестителна и мълниеотводна мрежа.

- Достъпната среда за хора в неравностойно положение е осигурена с рампи 
до всеки един от входовете, а в двора чрез подходящо оформление на вертикал-
ната планировка без стъпала и с подходящи настилки.

- Дворните пространства на детските заведения са изцяло обновени с нови 
алеи, настилки, пейки, насаждения и детски площадки и съоръжения отговаря-
щи на всички изисквания за безопасност. 

- В двора на НУ „Христо Ботев” са преасфалтирани игрищата и са обособе-
ни две многофункционални спортни игрища със ударопоглъщаща саморазливна 
спортна настилка, едното за баскетбол и волейбол, а другото за бадминтон и на-
родна топка.

- За ОУ “Климент Охридски“ е възложен инженеринг - извършване на проек-
тиране, изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор по време на стро-
ителните дейности, доставка на ново оборудване и обзавеждане за нуждите на 
училището.

Осигурена достъпна среда в сградата на първо ниво посредством пристро-
яване на външен асансьор за достъп до всички етажи на училището, както и бето-
нови рампи в двора за достъп до многофункционалните спортни игрища;

Обновено и благоустроено дворно пространство: нови водоплътни трото-
ари и нови стълби за преход от различните нива. На всички нива е изпълнено 
ново площадково отводняване, а настилките са ремонтирани или изцяло подме-
нени.

На междинно ниво са обособени две многофункционални спортни игрища 
с изкуствена трева, оградени с висока 6 м мрежа и един ред седалки. На най-го-
рното ниво е направена открита площадка за фитнес. 

На най-ниското ниво е направено игрище за баскетбол, оградено с 6 м мре-
жа и настилка от пердашен бетон.

По целия двор е изградено ново алейно осветление, като на игрищата до-
пълнително са монтирани прожектори.

Вътре в осемте корпуса са ремонтирани всички коридори, класни стаи и 
кабинети. Всички стени и тавани са пребоядисани, а паркетът по стаите е ремон-
тиран, изциклен и лакиран.

Санитарните възли са с нова водопроводна и канализационна инсталация 
и фаянсова облицовка. На всяко ниво има тоалетна за лица в неравностойно по-
ложение.

Физкултурният салон е обновен с нова спортна настилка и вентилация и е 
извършен пълен ремонт на санитарните възли на двата етажа.

Доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване;
Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства и аудио обо-

рудване;
Доставка и монтаж на климатична техника;
Доставка и монтаж на оборудване за медицински кабинет.

Общата стойност на проекта, който се осъществява с финансовата подкре-
па на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е 9 306 
570,25 лв.

Проектът приключва през м. април 2020 год. 
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Р Е Ш Е Н И Е №049/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска 

собственост, на територията на град Плевен за поставяне на премества-
еми съоръжения - павилиони

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собстве-
ност, чл. 76, т.1 и т.2, чл. 79, ал.1 и чл. 98, ал. 1 от Наредба № 7 на Общински 
съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, следните общински терени: 
1. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-

мери 2,00/2,00 м, с площ 4,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Васил Апри-
лов“, УПИ І, кв.363 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния 
архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална 
месечна цена 20,00 лв./без ДДС/ и депозит за участие в търга 60,00лв. 

2. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
28,1 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хранене, 
находящ се в гр.Плевен, жк “Дружба“, до бл. 121, УПИ І, кв.13 по плана на гр. 
Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема 
за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 254,00 лв. /без ДДС/ и 
депозит за участие в търга 765,00 лв.

3. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 5,70/6,50 м, с площ 37,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за услуги, находящ се в гр. Плевен, жк “Сторгозия“, срещу 
бл.130, УПИ ІІІ, кв.42 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Глав-
ния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална 
месечна цена 111,00 лв./без ДДС/и депозит за участие в търга 340,00 лв.

4. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
25,30 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за услуги, 
находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, до бл. 228, павилион №1, УПИ І, по 
плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на Община 
Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 76,00 лв. /
без ДДС/ и депозит за участие в търга 230,00 лв.

5. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
24,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за услуги, 
находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, до бл. 228, павилион №2, УПИ ІІ, кв. 4 
по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на Общи-
на Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 72,00 
лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 220,00 лв.

6. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
29,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за храни-
телни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, до бл. 411,павилион №1, 
УПИ І, кв. 23 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архи-
тект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна 
цена 140,00лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 420,00 лв.

7. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
29,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за храни-
телни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, до бл.411,павилион №2, 
УПИ І, кв.23 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архи-
тект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна 
цена 140,00 лв. /без ДДС/и депозит за участие в търга 420,00 лв.

8. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
23,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хранителни 
стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Иван Вазов“ №23 - пресечка с ул.“Неофит 
Рилски“, УПИ ІV, кв.372 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от 
Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с на-
чална месечна цена 276,00 лв./без ДДС/ и депозит за участие в търга 830,00 лв.   

9. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 1,90/1,50 м, с площ 2,85 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, на ъгъла на 
ул. “Лозенка“ и ул. “Г.М.Димитров“, ПИ с идентификатор 56722.656.193, на 
основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поста-
вяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 14,00 лв. /без ДДС/ и депозит за 
участие в търга 45,00 лв.   

10. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 53,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, до бл.226,павилион 
№1, УПИ І, кв.5 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния 
архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална 
месечна цена 255,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 770,00 лв.

11. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 39,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, до бл.226, павилион 
№2, УПИ І, кв.5 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния 
архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална 
месечна цена 188,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 570,00 лв.

12. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 86,94 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
услуги и нехранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, жк “Сторгозия“, до 
бл.17, УПИ І, кв.722 по плана на гр.Плевен, , на основание одобрена от Глав-
ния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020г., с начална 
месечна цена 261,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 785,00 лв.   

13. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 3,80/3,85 м, с площ 14,60 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк.“Сторгозия“, 
до бл. 6, павилион №1, УПИ ІV, кв.711 по плана на гр. Плевен, , на основа-
ние одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
02.01.2020 г., с начална месечна цена 71,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 
в търга 220,00 лв.   

14. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 29,10 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Сторгозия“, до бл. 6, павили-
он №2, УПИ ІV, кв.711 по плана на гр. Плевен, , на основание одобрена от Гла-
вен архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г.,с начална 
месечна цена 140,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 420,00 лв.   

15. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 15,80 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион 
за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, срещу бл.313, 
разположен между ОК 263-262 по бул. “България“, на основание одобрена от 
Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с на-
чална месечна цена 76,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 230,00 лв.

16. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 53,85 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, УПИ І, кв. 37,па-
вилион №1, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен 
схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 259,00 лв. /без 
ДДС/ и депозит за участие в търга 780,00 лв.

17. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 4,40 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за ус-
луги, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, УПИ І, кв. 37,павилион №2, на 
основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поста-
вяне от 02.01.2020 г., и начална месечна цена 14,00 лв. /без ДДС/ с депозит за 
участие в търга 42,00 лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв. /без ДДС/.

18. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,60/1,80 м с площ 4,68 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк.“Сторгозия“, 

до бл.28, УПИ ІІ, кв.729, на основание одобрена от Главния архитект на Об-
щина Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 
15,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 45,00 лв. 

19. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 3,15/2,40 м с площ 7,56 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за услуги, находящ се в гр. Плевен, ул. “Хан Крум“ в УПИ ІХ, 
кв.346, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема 
за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 37,00 лв. /без ДДС/ и с 
депозит за участие в търга 115,00 лв.

20. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,30/2,20 м, с площ 5,06 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за услуги, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, между бл.136 и 
бл.137, УПИ І, кв.18, на основание одобрена от Главния архитект на Община 
Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 16,00 лв. /
без ДДС/ и депозит за участие в търга 50,00 лв.

21. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 2,50/2,50 м, с площ 6,25 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, бул.“Русе“ 
№1, до Стоматологична поликлиника, павилион №1, разположен в ПИ с иден-
тификатор 56722.660.662 по КК КР, на основание одобрена от Главния архи-
тект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна 
цена 53,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 160,00 лв.

22. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 2,50/2,50 м, с площ 6,25 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, бул.“Русе“ 
№1, до Стоматологична поликлиника, павилион №2, разположен в ПИ с иден-
тификатор 56722.660.662 по КК КР, на основание одобрена от Главния архи-
тект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна 
цена 53,00 лв./ без ДДС/ и депозит за участие в търга 160,00 лв.

23. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 2,50/2,50 м, с площ 6,25 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, бул.“Русе“ 
№1, до Стоматологична поликлиника, павилион №3, разположен в ПИ с иден-
тификатор 56722.660.662 по КК КР, на основание одобрена от Главния архи-
тект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна 
цена 38,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 115,00 лв.

24. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 3,00/2,50 м, с площ 7,50 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Димитър 
Константинов“ № 2, разположен в ПИ с идентификатор 56722.659.801 между 
УПИ ІІ-4977 и УПИ І, кв.370, на основание одобрена от Главния архитект на 
Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 
63,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 190,00 лв. 

25. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,00/2,25 м, с площ 4,50 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк.“Сторгозия“, 
ул. “Люляк“ № 52, разположен в ПИ с идентификатор 56722.654.10, УПИ ІІ, 
кв.716 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на 
Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 
14,00 лв. /без ДДС/. Депозит за участие в търга - 45,00 лв. 

26. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 12,05 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, павилион №2, ІV 
микрорайон, УПИ V, кв.27 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от 
Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с на-
чална месечна цена 58,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 180,00 лв.

27. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 5,00/3,00 м, с площ 15,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк.“Сторгозия“, 
срещу СУ “Стоян Заимов“, УПИ ІІ, кв.32 по плана на гр. Плевен, на основа-
ние одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
02.01.2020 г.,с начална месечна цена 72,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 
в търга 220,00 лв. 

28. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 3,35/2,85 м с площ 9,55 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Сан Стефано“ 
№ 40, УПИ І, кв.265 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Глав-
ния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална 
месечна цена 81,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 245,00 лв.

29. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 3,00/5,00 м, с площ 15,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Асен 
Халачев“/ул. “Борис Шивачев“, между ОК 1001-1002, на основание одобрена от 
Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с на-
чална месечна цена 126,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 380,00 лв. 

30. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 7,27 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хра-
нителни стоки, находящ се в гр. Плевен, зелената площ между бул.“Христо 
Ботев“ и ул. “Св. Св. Кирил и Методий“, разположен в ПИ с идентификатор 
56722.660.889 по КК и КР на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния 
архитект на Община Плевен схема за поставяне от 06.01.2020 г., с начална 
месечна цена 62,00лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 190,00 лв.

31. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 36,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Цар Самуил“ № 4 - пресечка 
с ул. “Александър Стамболийски“, УПИ І, кв. 309 по плана на гр. Плевен, на 
основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поста-
вяне от 06.01.2020 г., с начална месечна цена 173,00 лв. /без ДДС/ и депозит 
за участие в търга 520,00 лв. 

32. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
площ 3,70 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хра-
нителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул. “Сан Стефано“ № 7, разположен 
между ОК 647-648 в близост до църква „Света Троица“, на основание одобрена 
от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 06.01.2020 г.,с 
начална месечна цена 32,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 100,00 лв.

33. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,50/2,50 м, с площ 6,25 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, бул.“Георги Кочев“, 
в УПИ І, кв.250 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния 
архитект на Община Плевен схема за поставяне от 06.01.2020 г., с начална 
месечна цена 53,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 160,00 лв. 

34. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
размери 2,50/3,50 м, с площ 8,75 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за услуги, находящ се в гр. Плевен, до бл.“Кооператор“, от 
страната на ул.“Люлин“, павилион №1, в УПИ ХVІІІ, кв.199 по плана на гр. 
Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема 
за поставяне от 06.01.2020 г.,с начална месечна цена 27,00лв. /без ДДС/ и де-
позит за участие в търга 85,00 лв.

35. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен 
с площ 16,38 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павили-
он за услуги, находящ се в гр. Плевен, до бл. “Кооператор“, от страната на 
ул.“Люлин“, павилион №2, в УПИ ХVІІІ, кв.199 по плана на гр. Плевен, на 
основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поста-
вяне от 06.01.2020 г., с начална месечна цена 50,00 лв. /без ДДС/ и депозит за 
участие в търга 150,00 лв. 

36. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 23,40 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Парашкев Цветков“, до огра-
дата на ОУ „Цветан Спасов“, павилион №1, разположен в ПИ с идентифика-
тор 56722.660.687, на основание одобрена от Главния архитект на Община 

Плевен схема за поставяне от 07.01.2020 г., с начална месечна цена 281,00 лв. 
/без ДДС/ и депозит за участие в търга 845,00 лв. 

37. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
площ 4,30 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хра-
нителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Парашкев Цветков“, до оградата 
на ОУ „Цветан Спасов“, павилион №2, разположен в ПИ с идентификатор 
56722.660.687, на основание одобрена от Главния архитект на Община Пле-
вен схема за поставяне от 07.01.2020 г., с начална месечна цена 52,00 лв. /без 
ДДС/ и депозит за участие в търга 160,00 лв. 

38. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 23,46 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
услуги, находящ се в гр. Плевен, пл. “Македония“, УПИ І, кв.134 по плана на 
гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен 
схема за поставяне от 07.01.2020 г., с начална месечна цена 71,00 лв. /без ДДС/ 
и депозит за участие в търга 215,00 лв.

39. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 18,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
услуги, находящ се в гр. Плевен, в близост до Гробищен парк „Чаира“, разпо-
ложен в ПИ с идентификатор 56722.232.676 по КК КР на гр. Плевен, на осно-
вание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
07.01.2020 г., с начална месечна цена 54,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 
в търга 165,00 лв. 

40. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 6,90/6,45 м, с площ 44,50 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за хранене, находящ се в гр. Плевен, на входа на парк „Кай-
лъка“, до ОК 2084, на основание одобрена от Главния архитект на Община 
Плевен схема за поставяне от 07.01.2020 г., с начална месечна цена 401,00 лв. 
/без ДДС/ и депозит за участие в търга 1210,00 лв. 

41. Част от имот- частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 20,10 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
услуги, находящ се в гр. Плевен, ул. “Сан Стефано“ № 54, УПИ І, кв.280 по 
плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на Община 
Плевен схема за поставяне от 07.01.2020 г., с начална месечна цена 97,00 лв. /
без ДДС/ и депозит за участие в търга 295,00 лв. 

42. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 12,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Мара Денчева“, бул. “Хрис-
то Ботев“, срещу бл.21, УПИ І, кв.280 по плана на гр. Плевен, на основание 
одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
07.01.2020 г., с начална месечна цена 58,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 
в търга 175,00 лв.

43. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 6,00/2,40 м, с площ 14,40 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, между ул. 
“Димитър Константинов“ и ул. “Ниш“, разположен в ПИ с идентификатор 
56722.660.1067, на основание одобрена от Главния архитект на Община Пле-
вен схема за поставяне от 07.01.2020 г., с начална месечна цена 173,00 лв. /без 
ДДС/ и депозит за участие в търга 520,00 лв.

44. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 3,50/2,50 м, с площ 8,75 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, на ъгъла на ул. 
„Карлово“ и ул. “Никопол“, УПИ ІІІ, кв.10 по плана на гр.Плевен, на основа-
ние одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
09.01.2020 г., с начална месечна цена 42,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 
в търга 130,00 лв.

45. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,60/1,70 м, с площ 4,42 кв. м. за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, на ъгъла на ул. 
„Карлово“ и ул. “Никопол“, УПИ ІІІ, кв.10 по плана на гр.Плевен, на основа-
ние одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
09.01.2020 г., с начална месечна цена 14,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 
в търга 45,00 лв. 

46. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 15,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Сторгозия“, до бл.21, УПИ 
VІІ, кв.703 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архи-
тект на Община Плевен схема за поставяне от 09.01.2020 г., с начална месечна 
цена 72,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 220,00 лв.

47. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
площ 20,52 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за ус-
луги, находящ се в гр. Плевен, на ъгъла на бул. “Христо Ботев“ и ул.“Чаталджа“, 
УПИ ІІІ, кв.105 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния ар-
хитект на Община Плевен схема за поставяне от 09.01.2020 г.,с начална месечна 
цена 62,00 лв./ без ДДС/ и депозит за участие в търга 190,00 лв.

48. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 6,84 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за не-
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, в партерно ниво, под козирката на 
сграда по ул.“Васил Левски“, УПИ І, кв.337 по плана на гр.Плевен, на осно-
вание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
09.01.2020 г., с начална месечна цена 83,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 
в търга 250,00 лв.

49. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен 
с площ 40,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион 
за хранене, находящ се в гр. Плевен, жк. “Сторгозия“, срещу бл.22, УПИ І, 
кв.711 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на 
Община Плевен схема за поставяне от 09.01.2020 г.,с начална месечна цена 
360,00 лв. /без ДДС/с депозит за участие в търга 1080,00 лв.

50. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,00/3,05 м, с площ 6,10 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк.“Сторгозия“, 
срещу бл. 60, УПИ І, кв.730 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от 
Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 09.01.2020 г., с на-
чална месечна цена 19,00 лв. /без ДДС/ с депозит за участие в търга 60,00 лв.

51. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
площ 21,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за ус-
луги, находящ се в гр. Плевен, разположен между ОК 2018-2017 по ул.“Проф. 
Цветан Лазаров“, на основание одобрена от Главния архитект на Община 
Плевен схема за поставяне от 09.01.2020 г., с начална месечна цена 63,00 лв. /
без ДДС/.Депозит за участие в търга 190,00 лв.

52. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 13,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул. “Сан Стефано“ № 68, УПИ ІІ, 
кв.280 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на 
Община Плевен схема за поставяне от 09.01.2020 г., с начална месечна цена 
110,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 330,00 лв.

53. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ те-
рен с площ 4.20 кв.м. , за поставяне на преместваемо съоръжение - павили-
он за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул. “Васил Левски” пред, 
УПИ ІІ, кв.116а по плана на гр. Плевен, съгласно решение по т.6 от Протокол 
№10/07.03.2019 г. от Заседание на ЕСУТ при Община Плевен, с начална месеч-
на цена 51,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга в размер на 155,00 лв.

II. Посочените първоначални цени в т.I. са изчислени в съответствие с На-
редба № 17, Приложение № 6 на Общински съвет - Плевен, а размерът на 
депозита - съобразно чл.79. ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен.

III. Отдаването на общинските терени, описани в Приложение 1, да се из-
върши чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предвари-
телно представяне на предложения от участниците в Администрацията на 
Община Плевен. 

ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да орга-
низира и проведе публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок 
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кв.716 по плана на гр.Плевен. 
26. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 

площ 12,05кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, павилион №2, ІV 
микрорайон, УПИ V, кв.27 по плана на гр.Плевен. 

27. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 5,00/3,00м., с площ 15,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, 
срещу СУ“Стоян Заимов“,УПИ ІІ, кв.32 по плана на гр.Плевен. 

28. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
размери 3,35/2,85м. с площ 9,55кв.м., за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ул.“Сан Сте-
фано“№40, УПИ І, кв.265 по плана на гр.Плевен. 

29. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 3,00/5,00м., с площ 15,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ул.“Асен 
Халачев“/ул.“Борис Шивачев“, между ОК 1001-1002. 

30. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 7,27кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хра-
нителни стоки, находящ се в гр.Плевен, зелената площ между бул.“Христо 
Ботев“ и ул.“Св.Св.Кирил и Методий“, разположен в ПИ с идентификатор 
56722.660.889 по КК и КР на гр.Плевен. 

31. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 36,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ул.“Цар Самуил“№4 - пресечка с 
ул.“Александър Стамболийски“, УПИ І, кв.309 по плана на гр.Плевен. 

32. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 3,70кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ул.“Сан Стефано“№7, разположен 
между ОК 647-648 в близост до църква „Света Троица“. 

33. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,50/2,50м., с площ 6,25кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, бул.“Георги Кочев“, 
в УПИ І, кв.250 по плана на гр.Плевен. 

34. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,50/3,50м., с площ 8,75кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за услуги, находящ се в гр.Плевен,до бл.“Кооператор“, от страната 
на ул.“Люлин“, павилион №1, в УПИ ХVІІІ, кв.199 по плана на гр.Плевен. 

35. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 16,38кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за ус-
луги, находящ се в гр.Плевен, до бл.“Кооператор“, от страната на ул.“Люлин“, 
павилион №2, в УПИ ХVІІІ, кв.199 по плана на гр.Плевен.  

36. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 23,40кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен,ул.“Парашкев Цветков“, до ограда-
та на Прогимназия „Цветан Спасов“, павилион №1, разположен в ПИ с иден-
тификатор 56722.660.687. 

37. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
площ 4,30кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хра-
нителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ул.“Парашкев Цветков“, до оградата 
на Прогимназия „Цветан Спасов“, павилион №2 разположен в ПИ с иденти-
фикатор 56722.660.687. 

38. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
23,46кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за услуги, на-
ходящ се в гр.Плевен, пл.“Македония“, УПИ І, кв.134 по плана на гр.Плевен. 

39. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 18,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
услуги, находящ се в гр.Плевен, в близост до Гробищен парк „Чаира“, разпо-
ложен в ПИ с идентификатор 56722.232.676 по КК КР на гр.Плевен. 

40. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с размери 6,90/6,45м., с площ 44,50кв.м., за поставяне на преместваемо съ-
оръжение - павилион за хранене, находящ се в гр.Плевен, на входа на парк 
„Кайлъка“, до ОК 2084. 

41. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
20,10кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за услуги, 
находящ се в гр.Плевен, ул.“Сан Стефано“№54, УПИ І, кв.280 по плана на 
гр.Плевен. 

42. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 12,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Мара Денчева“, бул.“Христо 
Ботев“, срещу бл.21, УПИ І, кв.280 по плана на гр.Плевен. 

43. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 6,00/2,40м., с площ 14,40кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, между ул.“Димитър 
Констнтинов“ и ул.“Ниш“, разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.1067. 

44. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 3,50/2,50м., с площ 8,75кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, на ъгъла „Карлово“ 
и ул.“Никопол“, УПИ ІІІ, кв.10 по плана на гр.Плевен. 

45. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,60/1,70м., с площ 4,42кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, на ъгъла „Карло-
во“ и ул.“Никопол“, УПИ ІІІ, кв.10 по плана на гр.Плевен. 

46. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 15,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, до бл.21, УПИ 
VІІ, кв.703 по плана на гр.Плевен. 

47. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ те-
рен с площ 20,52кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - пави-
лион за услуги, находящ се в гр.Плевен, на ъгъла на бул.“Христо Ботев“ и 
ул.“Чаталджа“, УПИ ІІІ, кв.105 по плана на гр.Плевен.

48. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 6,84кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за не-
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, в партерно ниво, под козирката на 
сграда по ул.“Васил Левски“, УПИ І, кв.337 по плана на гр.Плевен. 

49. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 40,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранене, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, срещу бл.22, УПИ І, кв.711 
по плана на гр.Плевен.

50. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,00/3,05м., с площ 6,10кв.м., за поставяне на преместваемосъоръжение 
- павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, 
срещу бл.60, УПИ І, кв.730 по плана на гр.Плевен. 

51. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 21,00кв.м., за поставяне на преместваемосъоръжение - павилион за 
услуги, находящ се в гр.Плевен, разположен между ОК 2018-2017 по ул.“П-к 
проф. Цветан Лазаров“.

52. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 13,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ул.“Сан Стефано“№68, УПИ ІІ, 
кв.280 по плана на гр.Плевен. 

53. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
площ 2,00/2.10 м. с площ 4.20 кв.м. ., за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Васил 
Левски” пред, УПИ ІІ, кв.116а по плана на гр. Плевен. 

           

Р Е Ш Е Н И Е №050/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№7 на Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, управление и разпо-

реждане с общинско 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.2във вр. с чл.14, ал. 4 и 
5 от Закона за общинската собственост, чл. 31 и чл. 32 от Закона за политиче-
ските партии и чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 
при спазване изискванията на чл. 75-77 и чл.79 от Административнопроцесу-
алния кодекс, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински 
съвет - Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество, както следва:

§1. Чл. 16 от наредбата се изменя, както следва: 
„Чл. 16.(1) Безвъзмездното предоставяне на свободни помещения - частна 

общинска собственост, на общинските ръководства на политическите партии, 
отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии /
ЗПП/, се извършва без търг или конкурс, със заповед на кмета на Общината.

(2) Исканията за предоставяне на помещения - частна общинска собственост, 
се отправят до кмета на Общината. Искането се придружава от актуални доку-
менти, издадени от компетентните органи и/или лица, удостоверяващи съдебна-
та регистрация на политическата партия, наличие на собствена парламентарна 
група, поименен списък на народните представители от партията или документ 
от Централната избирателна комисия, удостоверяващ процент от действително 
подадените гласове за партията на последните парламентарни избори.

(3) Въз основа на заповедта по ал.1 кметът на Общината или оправомощено 
от него длъжностно лице сключва договор за предоставяне за безвъзмездно 
право на ползване с общинското ръководство на политическа партия. Правото 
за безвъзмездно ползване се учредява за срок до свикване на следващото На-
родно събрание. В случай, че след последващите избори партията-ползвател 
отново отговаря на изискванията на чл. 31 ЗПП, се сключва допълнително 
споразумение за продължаване действието на договора. 

(4) С договора политическите партии-ползватели поемат изрично задълже-
ние за заплащане на направените експлоатационни разходи, ако има такива в 
предоставения обект.

(5) Не се предоставят помещения на ръководства на политически партии, 
ако те не са уредили задълженията си към Общината, произтичащи от полз-
ване на общински имоти по прекратени и/или действащи правоотношения.

(6) Предоставените имоти за нуждите на общинските ръководства на по-
литически партии не могат да се преотдават под наем, да се преотстъпват 
за ползване на трети лица и в тях не може да извършва стопанска дейност. 
Допустимо е съвместно ползване по договор с трети лица, само за цели, пряко 
свързани с дейността на партията.”

§2. Създава се нов чл. 16а със следното съдържание: 
„Чл.16а. (1) Предоставянето под наем на свободни помещения - частна об-

щинска собственост, на общинските ръководства на синдикални организации 
се извършва без търг или конкурс, със заповед на кмета на Общината.

(2) Исканията за предоставяне на помещения - частна общинска собстве-
ност, се отправят до кмета на Общината. Искането се придружава от актуални 
документи, издадени от компетентните органи и/или лица за съдебна регис-
трация на синдикалната организация и представителната власт на ръководи-
теля /ръководството/ на нейната общинска структура.

(3) Въз основа на заповедта, се сключва договор за наем за определен срок с 
кмета на Общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(4) Наемната цена за помещенията, предоставени на общинските ръководства 
на синдикалните организации, се определя с решение на Общинския съвет. 

(5) Не се предоставят помещения на съответните ръководства на синдикал-
ни организации, ако те не са уредили задълженията си към Общината, про-
изтичащи от ползване на общински имоти по прекратени и/или действащи 
правоотношения.

(6) Предоставените имоти за нуждите на общинските ръководства на синди-
калните организации не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване 
и да се ползват съвместно по договор с трети лица, освен в случаите, предви-
дени в закон.“

§3. Чл. 18 от наредбата се изменя, както следва: 
„Чл. 18.(1) Договорите по чл. 16 с политическите партии-ползватели се пре-

кратяват:
1. когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни 

за постоянно ползване.
2. когато партията престане да отговаря на условията за предоставяне на 

общински имот, определени с отделен закон.
3. поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца.
4. при нарушение на забрана по чл. 16, ал.6. 
(2) Наемните правоотношения със синдикални организации по чл.16а се 

прекратяват при условията и реда на чл.15 от ЗОС или при нарушение на 
забрана по чл. 16а, ал.6. 

(3) Прекратяването по предходните алинеи се извършва със заповед на кме-
та на Общината, в която се посочват основанието за прекратяване, събраните 
доказателства и срокът за опразване на помещението, който не може да бъде 
по-дълъг от един месец.

(4) При възникване на належаща общинска нужда, наемните правоотноше-
ния по чл.16а и чл.17 от тази наредба се прекратяват по реда на чл.18 от ЗОС.“

§3. Чл. 58 от наредбата се изменя, както следва: 
„Чл. 58.(1) Право на строеж в урегулиран поземлен имот - частна общинска 

собственост, за изграждане на гаражи или други постройки на допълващо за-
строяване, се учредява по решение на Общинския съвет и след провеждане на 
публичен търг, в следната последователност:

1. при първи търг до участие се допускат само лица, притежаващи право на 
собственост върху сграда или самостоятелен обект в сграда в същия урегули-
ран поземлен имот, като един собственик има право да участва за един обект.

2. при липса на кандидати за някой от обявените обекти - гаражи или други 
постройки на допълващо застрояване, се обявява нов търг, в който до учас-
тие се допускат всички желаещи лица за неограничен брой обекти, съобразно 
предвижданията на подробния устройствен план.

(2) Когато урегулираният поземлен имот е застроен със сграда - индивидуал-
на собственост, право на строеж за изграждане на гаражи или други постройки 
на допълващото застрояване се учредява възмездно в полза на собственика на 
сградата, без търг или конкурс, по решение на Общинския съвет, въз основа на 
представен от заинтересованото лице одобрен инвестиционен проект.“

II. Наредбата за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество вли-
за в сила 7 дни след публикуването й на Интернет страницата на Общински 
съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.8, ал.2във вр. с чл.14, ал. 4 и 5 от Закона за общинската собстве-
ност, чл. 31 и чл. 32 от Закона за политическите партии и чл. 11, ал. 3, чл. 26 
и чл. 28 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 
75-77 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0072/09.12.2019 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Про-
токол № 05, 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 №051/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне състав на експертната комисия, отговаряща за 

оценка и подбор при участие за съфинансиране на проекти в сферата на 

от 5 /пет/ години на описаните в I. общински терени.
V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да 

сключи договор за наем със спечелилите участници съгласно протоколите на 
конкурсната комисия.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 
ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 76, т.1 и т.2, чл. 79, ал.1 и чл. 98, 
ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0035-1/16.01.2020 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 
05, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
към предложение за отдаване по да наем на части от имот - публична

и частна общинска собственост, на територията на град Плевен
за поставяне на преместваеми съоръжение - павилиони

1. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,00/2,00м., с площ 4,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Васил Апри-
лов“, УПИ І, кв.363 по плана на гр. Плевен. 

2. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
28,12кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хранене, 
находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, до бл.121, УПИ І, кв.13 по плана на 
гр.Плевен. 

3. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 5,70/6,50м., с площ 37,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за услуги, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, срещу 
бл.130, УПИ ІІІ, кв.42 по плана на гр.Плевен. 

4. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
25,30кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за услуги, 
находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, до бл.228,павилион №1, УПИ І, по 
плана на гр.Плевен. 

5. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
24,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за услуги, 
находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, до бл.228, павилион №2, УПИ ІІ, кв.4 
по плана на гр.Плевен. 

6. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
29,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за храни-
телни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, до бл.411,павилион №1, 
УПИ І, кв.23 по плана на гр.Плевен. 

7. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
29,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за храни-
телни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, до бл.411,павилион №2, 
УПИ І, кв.23 по плана на гр.Плевен. 

8. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 23,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ул.“Иван Вазов“№23 - пресечка с 
ул.“Неофит Рилски“, УПИ ІV, кв.372 по плана на гр.Плевен.

9. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
размери 1,90/1,50м., с площ 2,85кв.м., за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, на ъгъла на 
ул.“Лозенка“ и ул.“Г.М.Димитров“, ПИ с идентификатор 56722.656.19. 

10. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 53,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, до бл.226,павилион 
№1, УПИ І, кв.5 по плана на гр.Плевен. 

11. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 39,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, до бл.226, павили-
он №2, УПИ І, кв.5 по плана на гр.Плевен. 

12. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 86,94кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
услуги и нехранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, до 
бл.17, УПИ І, кв.722 по плана на гр.Плевен. 

13. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 3,80/3,85м., с площ 14,60кв.м., за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, 
до бл.6,павилион №1, УПИ ІV, кв.711 по плана на гр.Плевен. 

14. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ теренс 
площ 29,10кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, до бл.6,павилион 
№2, УПИ ІV, кв.711 по плана на гр.Плевен. 

15. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
с площ 15,80кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за 
хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, срещу бл.313, раз-
положен между ОК 263-262 по бул.“България.

16. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 
53,85кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хранител-
ни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, УПИ І, кв.37,павилион №1. 

17. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с 
площ 4,40кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за ус-
луги, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, УПИ І, кв.37,павилион №2.

18. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,60/1,80м. с площ 4,68кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, 
до бл.28, УПИ ІІ, кв.729. 

19. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 3,15/2,40м. с площ 7,56кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за услуги, находящ се в гр.Плевен, ул.“Хан Крум“ в УПИ ІХ, кв.346. 

20. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,30/2,20м., с площ 5,06кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за услуги, находящ се в гр.Плевен, ж.к.“Дружба“, между бл.136 и 
бл.137, УПИ І, кв.18. 

21. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 2,50/2,50м., с площ 6,25кв.м., за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, бул.“Русе“№1, 
до Стоматологична поликлиника, павилион №1, разположен в ПИ с иденти-
фикатор 56722.660.662 по КК КР. 

22. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 2,50/2,50м., с площ 6,25кв.м., за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, бул.“Русе“№1, 
до Стоматологична поликлиника, павилион №2 разположен в ПИ с идентифи-
катор 56722.660.662 по КК КР.

23. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 2,50/2,50м., с площ 6,25кв.м., за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, бул.“Русе“№1, 
до Стоматологична поликлиника, павилион №3 разположен в ПИ с идентифи-
катор 56722.660.662 по КК КР. 

24. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с 
размери 3,00/2,50м., с площ 7,50кв.м., за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр.Плевен, ул.“Димитър 
Константинов“№2, разположен в ПИ с идентификатор 56722.659.801 между 
УПИ ІІ-4977 и УПИ І, кв.370.

25. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с раз-
мери 2,00/2,25м., с площ 4,50кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр.Плевен,ж.к.“Сторгозия“, 
ул.“Люляк“№52, разположен в ПИ с идентификатор 56722.654.10, УПИ ІІ, 
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културата на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя състав на експертната комисия, отговаряща за оценка и подбор 
при участие за съфинансиране на проекти в сферата на културата на терито-
рията на Община Плевен, както следва:

 - общо 10 члена, от които 5 общински съветници, 5 представители на об-
щинската администрация.

2. Определя поименно общинските съветници, за участие в експертната ко-
мисия по т.1, както следва:

2.1. Петя Крумова Василева
2.2. Николай Емилов Маринов
2.3. Калин Орлинов Кръстев
2.4. Христо Ивайлов Таслаков
2.5. Павлинка Йорданова Микова
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и 

фактически действия по изпълнение на Решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връз-

ка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, по предложение от Петя Василева - Общински съветник от ПП 
„ГЕРБ“, с вх.№ ОбС-0115/15.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, 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 №052/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на официален договор за уста-

новяване на партньорски отношения с Община Зарка, Хашемитско Крал-
ство Йордания

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Упълномощава Кмета на Община Плевен Георг Спартански да води пре-
говори за сключване на договор за установяване на партньорски отношения с 
Община Зарка, Хашемитско Кралство Йордания.

2. Задължава Кмета на Община Плевен след приключване на преговорите да 
внесе в Общинския съвет подписания договор за одобрение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0109/14.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 4 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №053/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет - Пле-

вен за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за сведение Отчет за дейността на Общински съвет-Плевен за 
периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

2. Текстът на Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка 

с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - 
Плевен, с вх.№ ОбС-0108/13.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 5 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №054/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имо-

ти - общинска собственост в Община Плевен за 2020 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общин-
ската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имот - общинска соб-
ственост в Община Плевен за 2020 година, съгласно Приложение №1, нераз-
делна част от настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връз-
ка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков 
- ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0126/17.01.2020 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, 
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 №055/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1506/17.10.2019 г. на Общински съвет - 

Плевен и предоставяне на трансфер от бюджета на Община Плевен за 2020 
година на Сдружение „Героите на Дойран“ за изграждането на паметник 
на Девета пехотна плевенска дивизия

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона 
за публичните финанси,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №1506/17.10.2019 г. на Общински съвет - Плевен за пре-
доставяне на еднократна финансова помощ на Сдружение „Героите на Дой-
ран“, за довършване паметник на Девета пехотна плевенска дивизия.

2. Дава съгласие в Бюджета на Община Плевен за 2020 година да бъде пред-
видена сума в размер на 15 000 лева под форма на „Капиталови трансфери за 
организации с нестопанска цел“ за Сдружение „Героите на Дойран“, за до-
вършването на паметника на Девета пехотна плевенска дивизия.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен след приемане на Бюджета на Об-
щина Плевен за 2020 година, да предостави финансовите средства по т.2 по 
специална дарителска сметка на Сдружение „Героите на Дойран“.

4. За целевото изразходване на средствата, Сдружение „Героите на Дойран“, 
да представи отчет в Община Плевен.

5. Изготвената оценка за съответствие със законодателството в областта на 
държавните помощи представлява приложение - неразделна част от насто-
ящото решение. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връз-
ка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0121/16.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №056/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи на Кме-

та на Община Плевен за периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г.
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.8, ал.4 от Наредбата за ко-
мандировките в страната,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи на Кмета на Община Плевен за пе-
риода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в размер на 0 (нула) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връз-
ка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0120/16.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №057/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи на Пред-

седателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г.
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.8, ал.4 от Наредбата за ко-
мандировките в страната,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет - 
Плевен за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в размер на 0 (нула) лева.

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 адми-
нистрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по пред-
ложение Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ 
ОбС-0123/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.01.2020 г., Протокол № 05, 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 №058/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на вилна сграда с площ 24 кв.м., построена в об-

щински недвижим имот с идентификатор 24935.101.340 - УПИ ХVІІІ в кв.75 
по плана на с. Дисевица

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, ал.1 от Закона за собстве-
ността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Доцка Тоткова Найденова и Венко Симеонов Найде-
нов недвижим имот в с. Дисевица, представляващ вилна сграда със застроена 
площ 24 кв.м, попадаща в поземлен имот с идентификатор 24935.101.340 по 
кадастралната карта на с. Дисевица, съставляващ УПИ ХVІІІ в кв.75 по плана 
за регулация на същото село, за сумата 3 000,00 (три 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 админи-
страция, чл.33, ал.1 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0107/10.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 10 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №059/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска соб-

ственост, представляващ каса №4, с площ 6,00 кв.м., находяща са в град Плевен, 
пл. „Иван Миндиликов“ №7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж

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, във връзка с чл.14, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години, част от имот - публична об-
щинска собственост, представляващ каса №4, с площ 6,00 кв.м., находяща се 
в град Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ №7, в сградата на Автогара Плевен, 
първи етаж.

2. Отдаването под наем на имота по т.1, да се извърши чрез публичен търг с 
тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от учас-
тниците в Администрацията на Община Плевен.

3. Отдаването под наем на имота по т.1, да стане при следните условия:
3.1. Начална месечна наемна цена в размер на 370,00 лв. без ДДС;
3.2. Депозит за участие в търга - 1 110,00 лв.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да ор-

ганизира и проведе публичния търг за отдаване под наем на имота по т.1 от 
настоящото решение.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да 
сключи договор за наем със спечелилия участник, съгласно резултатите от 
проведения търг.

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 админи-
страция, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съ-
вет- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0112/14.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 11 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №060/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот- публична общинска соб-

ственост, представляващ каса №2, с площ 4,50 кв.м., находяща са в град Пле-
вен, пл. „Иван Миндиликов“ №7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж

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, във връзка с чл.14, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години, част от имот - публична об-
щинска собственост, представляващ каса №2, с площ 4,50 кв.м., находяща се 
в град Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ №7, в сградата на Автогара Плевен, 
първи етаж.

2. Отдаването под наем на имота по т.1, да се извърши чрез публичен търг с 
тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от учас-
тниците в Администрацията на Община Плевен.

3. Отдаването под наем на имота по т.1, да стане при следните условия:
3.1. Начална месечна наемна цена в размер на 280,00 лв. без ДДС;
3.2. Депозит за участие в търга - 840,00 лв.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да ор-

ганизира и проведе публичния търг за отдаване под наем на имота по т.1 от 
настоящото решение.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да 
сключи договор за наем със спечелилия участник, съгласно резултатите от 
проведения търг.

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 админи-
страция, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съ-
вет- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0112/14.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 12 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №061/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и 

Зинка Банкова, Маргарита Тинчева, Ваня Тинчева, Ангел Тинчев върху недви-
жим имот, находящ се в с. Гривица, представляващ поземлен имот с иден-
тификатор 17854.201.364 - УПИ VІІ-364, V-364, ІV-364, кв.99

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Плевен и Зинка Банко-
ва, Маргарита Тинчева, Ваня Тинчева, Ангел Тинчев, върху недвижим имот, 
находящ се в с. Гривица, представляващ поземлен имот с идентификатор 
17854.201.364 с площ 2039 кв.м, урегулиран в УПИ VІІ-364, УПИ V-364, УПИ 
ІV-364, кв.99, с проектни идентификатори 17854.201.1399, 17854.201.1400, 
17854.201.1401, отредени за жилищно строителство, чрез продажба на 234 
кв.м придаваема част - общинска собственост откъм улицата с идентифика-
тор 17854.201.1331, и изкупуване на 202 кв.м отчуждаема част от поземлен 
имот с идентификатор 17854.201.364, собственост на Зинка Банкова, Мар-
гарита Тинчева, Ваня Тинчева и Ангел Тинчев за улица с идентификатор 
17854.201.1332, като за изравняване на дяловете Зинка Банкова, Маргарита 
Тинчева, Ваня Тинчева и Ангел Тинчев следват да заплатят стойността на 32 
кв.м на Община Плевен, представляваща разликата между придаваемите и 
отчуждаеми части в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, 
ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.4 от Наредба № 
7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0125/17.01.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, 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 №062/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен 

и „Хоризонт - Иванов“ ЕООД, върху проектен имот с идентификатор 
56722.561.917, находящ се в землището 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.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.60, ал.3 от Наредба 
№ 7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Плевен и „Хоризонт - 
Иванов” ЕООД, върху проектен имот с идентификатор 56722.561.917, нахо-
дящ се в землището на гр. Плевен, чрез продажба на 632 кв. м ид.ч - частна 
общинска собственост от общински ПИ 56722.561.906, на стойност 40 000,00 
(четиридесет хиляди) лева без ДДС.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 
чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.60, ал.3 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0124/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №063/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №022/28.11.2019 г. на Общински съвет 

- Плевен относно приемане 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 ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 4, т. 1 от Наредба №8 
от 05.08.2011 г. за сечите в горите, чл. 7, ал. 4 и чл. 71, ал. 6 от Наредбата 
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските тери-
тории - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение № 022 от 28.11.2019 г. на Общински съвет - Плевен, в 



ОБЩО за 
МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ 

през 2020 г.

216,1 ха
---------
---------
---------
-------

9 332 пл. м3,
в т.ч.: ак. 6 467 
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

 ПРОДАЖБА

1.Буковлък

06999.403.31 307 - ч 0,3

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

14
пл.м3

06999.403.31 307 - х 1,4

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

54
пл. м3

06999.402.16 307 - б1 0,4

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

20
пл. м3

06999.402.13 307 - д1 0,3

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

12
пл. м3

06999.402.3 307 - и1 0,2

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

6
пл. м3

06999.402.5 307 - ж1 0,8

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

34
пл. м3

06999.556.29 308 - б 3,5

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

61
пл. м3

Общо Буковлък 3,4 продажба
ч.бор 201
Общо: 201 
пл.м3

2. Бохот

05921.103.25, 103.23 240 - ж 1,2

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

160
пл. м3

05921.95.40, 24.32 264 - е 0,4
Топ. И-214 - 
Гола- 100%, 
ГСП от 2016 г.

80
пл. м3

05921.92.14 264 - ж 1,5
Топ. И-214 - 
Гола- 100%, 
ГСП от 2016 г.

110
пл. м3

Общо Бохот 3,1 продажба
топола350
Общо: 350 
пл.м3

3. Опанец

53583.37.131 300 - г 0,1
Топ. И-214 - 
Гола- 100%, 
ГСП от 2016 г.

15
пл. м3

Общо Опанец 0,1 продажба
топола 15
Общо: 15 
пл.м3

4. Плевен

56722.137.1 257 - и 4,1
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

230
пл. м3

56722.514.8 305 - е 6,2
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

410 
пл. м3

Общо Плевен 10,3 продажба
акация 
640
Общо: 640 
пл.м3

ОБЩО за ПРОДАЖБА 
през 2020 г. 16,9 ха

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

1 206 пл. м3,
в т.ч.: ак.     640 пл.м3

топола  365 пл.м3

ч. бор   201 пл.м3

ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ПО 
ГОДИШЕН ПЛАН за 
2020 г. 233,0 ха

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

10 538 пл. м3,
в т.ч.: ак.    7 107 пл.м3

глед.     50 пл.м3

дъб    2 260 пл.м3

липа     245 пл.м3

топола   375 пл.м3

ч.бор     201 пл.м3

ясен     170 пл.м3

явор     90 пл.м3

бряст    30 пл.м3

айлант   10 пл.м3

§2. Създава нова точка 4 със следното съдържание:
„т.4.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 цено-
разпис с Решение на Общински съвет - Плевен №036/19.12.2019 г., но в обем 
не повече от 1000 м3.“

§3. Досегашна точка 4 става т. 5.     
§4. В останалата си част Решение № 022 от 28.11.2019 г. на Общински съвет 

- Плевен, остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връз-

ка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл. 45, ал. 4, т. 1 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, чл. 7, 
ал. 4 и чл. 71, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнение-
то 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-0030-1/15.01.2019 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Про-
токол № 05, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

8. Мечка

47963.127.18, 127.19, 127.21 323 - г 8,4
Акация- 
Гола-100%, 
ГСП от 2016 
г., преходно

104 пл.м3/ 
189 пр.м3

47963.127.12, 127.11, 127.5 323 - е 3,3
Акация- 
Гола-100%, 
ГСП от 2016 
г., преходно

33 пл.м3/ 
60 пр.м3

от с. Коиловци
37856.13.44 324 - б 4,6

Акация- 
Гола-100%, 
ГСП от 
2016 г.

170 пл.м3/ 
309 пр.м3

Общо Мечка 16,3 за местно 
население

акация 
307/558
Общо: 
307/558

9. Николаево

51620.101.12 221 - п 0,6
Акация- Гола-
100%, ГСП 
от 2016 г., 
преходно

38 пл.м3/ 
69 пр.м3

51620.114.1 221 - ш1 0,7
Акация- Гола-
100%, ГСП 
от 2016 г., 
преходно

68 пл.м3/ 
124 пр.м3

51620.114.1 221 - щ1 1,0
Акация- Гола-
100%, ГСП 
от 2016 г., 
преходно

108 пл.м3/ 
196 пр.м3

Общо Николаево 2,3 за местно 
население

акация 
214/389
Общо: 
214/389

10. Опанец

53583.157.1 296 - г 6,6

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

100 пл.м3/ 
182 пр.м3

53583.30.97, 30.96 297 - ш1 2,5
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

90 пл.м3/ 
164 пр.м3

53583.31.101 297 - я1 1,0
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

30 пл.м3/ 
55 пр.м3

53583.38.121, 38.120 299 - а 1,4
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

75 пл.м3/ 
136 пр.м3

Общо Опанец 11,5 за местно 
население

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

11. Пелишат

55765.75.1 247 - с 8,0
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

380 пл.м3/
691 пр.м3

55765.80.101 246 - г 0,95
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г., остатък

100 пл.м3/
182 пр.м3

55765.140.960, 80.1, 140.201 247 - у 6,7
Акация- Гола-
100%, ГСП 
от 2016 г., 
преходно

683 пл.м3/
1242 пр.м3

Общо Пелишат 15,7 за местно 
население

акация 
1163/2115
Общо: 
137/249

12. Плевен

56722.512.16 303 - д 6,3
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

410 пл.м3/
745 пр.м3

56722.474.13-14,141-142, 
152-153,161 303 - д1 3,9

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

140 пл.м3/
255 пр.м3

56722.467.46, 465.31, 121, 
12, 14 306 - л2 6,6

Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

590 пл.м3/
1073 пр.м3

Общо Плевен 16,8 за местно 
население

акация 
1140/2073
Общо: 
550/2073

13. Радишево от Плевен
от гр. Плевен
56722.539.1 269 - п 16,6

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

1199 пл.м3/ 
2180 пр.м3

Общо Радишево 16,6 за местно 
население

акация 
1199/2180
Общо: 
1199/2180

14. Тученица

73523.145.21 249 - я 6,7
Цер, Благун- 
Пост. - котл.-
30%, ГСП от 
2016 г.

260 пл.м3/
473 пр.м3

Общо Тученица 6,7 за местно 
население

дъб 
260/473
Общо: 
260/473

15. Тодорово

72566.37.11-12 277 - к 0,7
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

90 пл.м3/
164 пр.м3

72566.37.12 277 - л 0,2
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

30 пл.м3/
55 пр.м3

72566.37.12 277 - м 0,4

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

10 пл.м3/
18 пр.м3

72566.37.14 277 - н 0,6
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

40 пл.м3/
73 пр.м3

72566.39.12-14, 40.21, 40.1, 
40.22, 45.42, 37.13 277 - п 2,0

Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

130 пл.м3/
236 пр.м3

Общо Тодорово 3,9 за местно 
население

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

5брой 72 
10.02.2020 г.

частта на т. 1, като се допълва Годишният план за ползване на дървесина от 
горски територии, собственост на Община Плевен, през 2020г., както следва:

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

410 пл.м3/ 
745 пр.м3

06999.403.31 307 - к 1,5
Явор., Ч. дъб- 
Санитарна-100%, 
ГСП от 2016 г.

110 пл.м3/ 
220 пр.м3

06999.172.1, 172.2 311 - д 18,5
К. дъб, Цер- 
Пост. - котл.-20%, 
План- извлечение

320 пл.м3/ 
582 пр.м3

06999.172.1 311 - е 4,6
Едр. липа, Цер- 
Пробирка-20%, 
ГСП от 2016 г.

250 пл.м3/ 
455 пр.м3

06999.557.3 312 - л 3,4
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

120 пл.м3/ 
218 пр.м3

06999.557.3 312 - н 2,2
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

80 пл.м3/ 
145 пр.м3

Общо Буковлък 39,9
за местно 
население

дъб 390/709
акация 
610/1108
явор 90/164
липа 
200/364 
Общо: 
1290/2345

2. Бохот

05921.103.22 240 - з 10,4
Цер, Благун, 
К. дъб- Пост. - 
котл.-30%, ГСП 
от 2016 г.

490 пл.м3/ 
891 пр.м3

05921.50.16 244 - ш 0,8
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г., остатък 
от 2019 г.

63 пл.м3/ 
115 пр.м3

Общо Бохот 11,2 за местно 
население

дъб 490/891
акация 63/115
Общо: 
553/1006

3.Бръшляница

06690.507.50 320 - а 6,7
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

90 пл.м3/ 
164 пр.м3

06690.13.4 321 - м 6,3
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

240 пл.м3/ 
436 пр.м3

Общо Бръшляница 13,0 за местно 
население

акация 
330/600
Общо: 
330/600

4. Беглеж

03068.158.331, 158.1 208 - г1 3,1
Цер, Благун- 
Пост. - котл.-
30%, ГСП от 
2016 г.

125 пл.м3/ 
227 пр.м3

03068.158.328 208 - д1 1,1
Цер, Благун- 
Пост. - котл.-
30%, ГСП от 
2016 г.

50 пл.м3/ 
91 пр.м3

03068.191.113 216 - у 9,6
Благун, Цер- 
Пост. - котл.-
30%, ГСП от 
2016 г.

250 пл.м3/ 
455 пр.м3

Общо Беглеж 13,8 за местно 
население

дъб 425/773
Общо: 
425/773

5. Върбица

12752.110.14 315 - а 9,2
Цер, К. дъб, Ср. 
липа- Пост. - 
котл.-30%, ГСП 
от 2016 г.

300 пл.м3/ 
464 пр.м3

12752.110.14 315 - и 1,8
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

45 пл.м3/ 
82 пр.м3

12752.110.14 315 - ж 2,6
Акация, 
Гледичия- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

130 пл.м3/ 
236 пр.м3

Общо Върбица 13,6 за местно 
население

дъб 255/464
акация 
145/263
гледичия 
30/55
липа 45/82
Общо: 
475/864

6. Гривица

17854.227.1, 226.3 255 - в 18,0
Ч.дъб, Пл. ясен- 
Прореждане-
15%, ГСП от 
2016 г.

500 пл.м3/ 
909 пр.м3

Общо Гривица
18,0 за местно 

население

дъб 330/600
ясен 
170/309
Общо: 
500/909

7. Коиловци

37856.396.3 317 - ж 1,1
Акация, 
Айлант- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

45 пл.м3/ 
82 пр.м3

37856.208.39 317 - ф 6,1
Цер, Благун- 
Пост. - котл.-
30%, ГСП от 
2016 г.

110 пл.м3/ 
200 пр.м3

37856.243.1 318 - а2 3,1
Акация- Гола-
100%, ГСП от 
2016 г.

190 пл.м3/ 
345 пр.м3

Общо Коиловци
10,3 за местно 

население

дъб 110/200
акация 
225/409
айлант 
10/18
Общо: 
345/627
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Р Е Ш Е Н И Е №064/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №542/30.03.2017 г. на Общински съ-

вет- Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.56, ал.2 от Закона за 
устройство на територията, чл.22, ал.3, т.1, чл.25, ал.3 и чл.27 от Наредба №15 
на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§.1 Изменя Решение №542/30.03.2017 г. на Общински съвет - Плевен, както 
следва:

1. Изменя т.1 от Решение №542/30.03.2017 г. на Общински съвет - Плевен, 
като придобива следната редакция:

„т.1. Отменя План-схема за разполагане на преместваеми обекти, приета с 
Решение №542/30.03.2017 г., т.1 от решението и одобрява план-схема за раз-
полагане на преместваеми обекти в Централната градска част на гр. Плевен, 
неразделна част от настоящото Решение.“

2. Изменя т.2 от Решение №542/30.03.2017 г. на Общински съвет - Плевен, 
като придобива следната редакция:

„ т.2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да проведе търг за отдаване под наем на части от имоти-публична общин-
ска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен за 
разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрената план-схема по т.1, 
както следва:

2.1. Позиция 1 - колички за продажба на царевица на пара - 4 броя по 1 кв.м.;
2.2. Позиция 2 - машини /пуканки/ - 2 броя по 1 кв.м.;
2.3. Позиция 3 - машини /сладолед/ - 7 броя по 1 кв.м.;
2.4. Позиция 4 - машини /скрежина/ - 4 броя по 1 кв.м.;
2.5. Позиция 5 - витрини и фризери за сладолед - 7 броя по 1 кв.м.
§2. В останалата част Решение №542/30.03.2017 г. на Общински съвет - Пле-

вен остава непроменено.
§3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фак-

тически 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.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.22, ал.3, 
т.1, чл.25, ал.3 и чл.27 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.8, 
ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0122/17.01.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Про-
токол № 05, 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 №065/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 
56722.155.10 в местността Габровец в землището на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план- План 
за застрояване за ПИ 56722.155.10. в местността „Габровец“ в землището на 
град Плевен.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 56722.155.10 в местността „Габровец“ в землището на 
град Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извър-
ши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото 
Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0139/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.01.2020 г., Протокол № 05, 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 №066/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план - парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на 
пътна връзка, електропровод и водопровод до ПИ 56722.155.10 в местност-
та Габровец, землище гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за 
общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Пар-
целарен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване 
на трасета на пътна връзка, електропровод и водопровод до ПИ 56722.155.10 
в местността Габровец, землище гр. Плевен, преминаващи със сервитут през 
следните поземлени имоти: 

За пътна връзка - Землище гр. Плевен - 561.434, с начин на трайно ползване 
- път ІІ-35, път от републиканската пътна мрежа, публична държавна собстве-
ност; 561.789 с начин на трайно ползване - пасище - публична общинска соб-
ственост; 561.788 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, 
ведомствен път - публична общинска собственост; 155.15 с начин на трайно 
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска 
собственост; Землище с. Гривица - 61.107 с начин на трайно ползване - път 
ІІ-35, път от републиканската пътна мрежа, публична държавна собственост; 
61.385 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен 
път - публична общинска собственост; 83.242 с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост;

За електропровод - 17854.83.242, с начин на трайно ползване - за селскосто-
пански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.

За водопровод - 56722.561.788, с начин на трайно ползване - за селскосто-
пански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на трасета на пътна връзка, 
електропровод и водопровод до ПИ 56722.155.10 в местността Габровец, зе-

млище гр. Плевен, преминаващи със сервитут през следните поземлени имоти: 
За пътна връзка - 561.789 с начин на трайно ползване - пасище - публична 

общинска собственост; 561.788 с начин на трайно ползване - за селскостопан-
ски, горски, ведомствен път - публична общинска собственост; 155.15 с начин 
на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична 
общинска собственост; Землище с. Гривица - 61.107 с начин на трайно полз-
ване - път ІІ-35, път от републиканската пътна мрежа, публична държавна 
собственост; 61.385 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, 
ведомствен път - публична общинска собственост; 83.242 с начин на трайно 
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска 
собственост.

За електропровод - 17854.83.242, с начин на трайно ползване - за селскосто-
пански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.

За водопровод - 56722.561.788, с начин на трайно ползване - за селскосто-
пански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 

необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото 
Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връз-
ка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.18 от Закона 
за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и 
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Ми-
лен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0140/17.01.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол 
№ 05, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №067/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на 
водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 06495.95.60, в 
местността Тученица в землището на с. Брестовец

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за об-
щинската собственост, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на 
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване 
на земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Пар-
целарен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване 
на трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 
06495.95.60, в местността „Тученица“ в землището на с.Брестовец, премина-
ващо със сервитут през следните поземлени имоти: 06495.97.23, с начин на 
трайно ползване - За бензиностанция, газостанция, метанстанция, частна соб-
ственост; 06495.152.20, с начин на трайно ползване - селскостопански, гор-
ски, ведомствен път - публична общинска собственост; 06495.96.42, с начин 
на трайно ползване - пасище - публична общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на водопроводно отклонение до 
поземлен имот с идентификатор 06495.95.60, в местността „Тученица“ в зем-
лището на с. Брестовец, преминаващо със сервитут през следните поземлени 
имоти: 06495.152.20, с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, 
ведомствен път - публична общинска собственост; 06495.96.42, с начин на 
трайно ползване - пасище - публична общинска собственост.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 

необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото ре-
шение.

Решенията по чл.124а, от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за 
прилагане на закона за опазване на земеделските земи, по предложение от 
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0133/17.01.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Про-
токол № 05, 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 №068/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.243 в местността Стра-
жа в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на 
подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план- План за 
застрояване за ПИ 56722.701.243 в местността „Стража“ в землището на град 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструкту-
ра. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 56722.701.243 в местността „Стража“ в землището на град 
Плевен и парцеларни планове не елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извър-
ши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото 
Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0129/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №069/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.22 в местността Стража 
в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план- План за 
застрояване за ПИ 56722.701.22 в местността „Стража“ в землището на град 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструкту-
ра. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 56722.701.22 в местността „Стража“ в землището на град 
Плевен и парцеларни планове не елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извър-
ши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото 
Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0132/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.01.2020 г., Протокол № 05, 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 №070/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен Устрой-

ствен План - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструк-
тура за прокарване на трасе на канал за отпадни води до поземлен имот 
701.2453 в местността Стражата в землището на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за об-
щинската собственост, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на 
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване 
на земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Пар-
целарен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на 
трасе на канал за отпадни води до поземлен имот с идентификатор 701.2453, 
в местността „Стражата“ в землището на гр.Плевен, преминаващо със серви-
тут през следните поземлени имоти: 701.270, с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски ведомствен път - публична общинска собственост и 
701.3296, с начин на трайно ползване - селскостопански, горски, ведомствен 
път - публична общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на канал за отпадни води до позем-
лен имот с идентификатор 701.2453, в местността „Стражата“ в землището 
на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: 
701.270, с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен 
път - публична общинска собственост и 701.3296, с начин на трайно ползване 
- селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 

необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото 
решение.

Решенията по чл.124а, от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за 
прилагане на закона за опазване на земеделските земи, по предложение от 
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0131/17.01.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Про-
токол № 05, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №071/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план 

на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе 
на газопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 701.2453 в 
местността Стража в землището на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за об-
щинската собственост, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на 
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване 
на земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Пар-
целарен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване 
на газопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 701.2453, в 
местността „Стражата“ в землището на гр. Плевен, преминаващо със серви-
тут през поземлен имот 701.270, с начин на трайно ползване - за селскосто-
пански, горски ведомствен път - публична общинска собственост. 

2. Дава съгласие за прокарване на газопроводно отклонение до поземлен 
имот с идентификатор 701.2453, в местността „Стражата“ в землището на гр. 
Плевен, преминаващо със сервитут през поземлен имот 701.270, с начин на 
трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен път - публична об-
щинска собственост. 

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 

необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото 
решение.

Решенията по чл.124а, от Закона за устройство на територията не подлежат 
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на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4. 
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с 

чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.18 от Закона за опазване 
на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделските земи, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0135/17.01.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 23 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №072/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план - план за застрояване 

за поземлен имот с идентификатор 56722.276.523 в местността Табакова 
чешма, землище гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за об-
щинската собственост, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на 
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване 
на земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план -План 
за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.276.523, в местност-
та „Табакова чешма“ в землището на гр. Плевен.

2. Дава съгласие за промяна на предназначението на част от ПИ 276.523, по 
приложеното графично предложение и образуване на нов поземлен имот за 
осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна настилка, с предназна-
чение - за транспортно-комуникационна инфраструктура. 

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 

необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото 
решение.

Решенията по чл.124а, от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.18 от Закона за опазване 
на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделските земи, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0134/17.01.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 24 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №073/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план - парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на 
пътна връзка до ПИ 61426.27.5 в местността Стража, землище с. Радишево

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за об-
щинската собственост, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на 
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване 
на земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план -Пар-
целарен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на 
пътна връзка, представляващ част от имот с идентификатор 27.6 с начин на 
трайно ползване - пасище, мера - публична общинска собственост. 

2. Дава съгласие прокарване на трасе на пътна връзка, представляващ част 
от имот с идентификатор 27.6, с начин на трайно ползване - пасище, мера - 
публична общинска собственост. 

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 

необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото 
решение.

Решенията по чл.124а, от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.18 от Закона за опазване 
на земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделските земи, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0136/17.01.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 25 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №074/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 61426.27.5 в местността Стража в 
землището на с. Радишево, парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за ПИ 61426.27.5 в местността „Стража“ в землището на с. Ради-
шево и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. 

При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпоредбите 
на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отдел-
ните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 61426.27.5 в местността „Стража“ в землището на с. Ра-
дишево и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 
необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона 
за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0137/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 26 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 №075/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 56722.734.2149 в местността Мърт-
ва долина в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на 
подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 56722.734.2149 в местността „Мъртва долина“ в зем-
лището на град Плевен и парцеларни планове на елементите на техническа-
та инфраструктура. При изработване на подробния устройствен план да се 
спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 56722.734.2149 в местността „Мъртва долина“ в земли-
щето на град Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 
необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона 
за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0138/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №076/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 56722.757.285 в местността „Пло-
чата“ в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на 
подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за ПИ 56722.757.285 в местността „Плочата“ в землището на град 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструкту-
ра. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за ПИ 56722.757.285 в местността „Плочата“ в землището на град 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 
необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона 
за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0127/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №077/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 56722.757.280 в местността „Пло-
чата“ в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на 
подробен устройствен план 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за ПИ 56722.757.280 в местността „Плочата“ в землището на град 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструкту-
ра. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за ПИ 56722.757.280 в местността „Плочата“ в землището на град 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 
необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона 
за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0128/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №078/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.2428 в местността 
„Стража“ в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване 
на подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 56722.701.2428 в местността „Стража“ в землището на 
град Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфра-
структура. При изработване на подробния устройствен план да се спазват раз-
поредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство 
на отделните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за ПИ 56722.701.2428 в местността „Стража“ в землището на град 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши 
необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона 
за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат 
на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка 
с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0130/17.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №079/30.01.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Залесяване на общински поземлени имоти с идентификато-

ри: 17854.137.193 /част/ - землище с. Гривица; 06999.14.19 /част/ - землище 
с. Буковлък; 06690.122.11 /част/, 06690.122.137 /част/, 06690.122.138 /част/, 
06690.122.150, 06690.122.185 /част/ - землище с. Бръшляница; 37856.43.2 /част/ 
землище с. Коиловци; 67088.189.90, 67088.189.100 - землище град Славяново

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общин-
ската собственост, чл. 97, ал. 1 от Закона за горите, чл. 3, ал.1, т. 2 и чл. 10, ал. 
1,   т. 6, 7, 9 и 10 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, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се извърши почвоподготовка и залесяване на следните 
общински поземлени имоти:

землище поземлен имот с 
идентификатор

отдел, подотдел по 
ГСП от 2017 г.

площ за 
залесяване, 

дка
Гривица 17854.137.193 /ч/ 256 „а” 4,000
Буковлък 06999.14.19 /ч/ 307 „а” 6,000

Бръшляница

06690.122.11 /ч/

318 „з” 10,000
06690.122.137 /ч/
06690.122.138 /ч/
06690.122.150
06690.122.185 /ч/

Коиловци 37856.43.2 /ч/ 328 „б” 19,000
Славяново 67088.189.90 328 „л” 1,20067088.189.100
2. Възлага на Директора на Общинско предприятие „Управление на общин-

ски земи и гори” - Плевен да извърши необходимите правни и фактически 
действия за изпълнение на настоящото решение.     

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във връз-
ка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 97, ал. 1 
от Закона за горите, чл. 3, ал.1, т. 2 и чл. 10, ал. 1, т. 6, 7, 9 и 10 от Наредбата 
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските тери-
тории - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0141/17.01.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.01.2020 г., Протокол № 05, точка 31 от днев-
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Защитеното жилище за лица 
с умствена изостаналост в Пле-
вен е изградено по проект, из-
пълняван от Национален център 
за социална рехабилитация в 
партньорство с Община Пле-
вен по програма БГ 2006/018 
- 343.01.01 „Деинституциона-
лизация посредством предоста-

вяне на услуги в общността за 
рискови групи “ ( фаза 3). То е 
обособено в масивна двуетажна 
сграда, предоставена от Общи-
на Плевен 

Капацитетът на Защитеното 
жилище е десет лица над 18 го-
дини с лека до средна степен на 
умствена изостаналост.

Жилището разполага със съ-
временно обзаведени дневна, 
кухня, трапезария, пет спални 
за по две лица със собствен са-
нитарен възел, перално помеще-
ние и офис за екипа. Към Защи-
теното жилище е обособен двор 
с цветна градина, поддържана 
от настанените потребители в 
жилището.

Целта на социалната услу-
га е да се създадат условия за 
подпомагане, взаимопомощ, 

ефективна защита и социална 
интеграция на потребителите на 
услугата, да се осъществят дей-
ности за постигане на социално 
включване и възстановяване на 
изгубените социални умения и 
навици, и да се осигури пълно-
ценен и самостоятелен начин на 
живот в подходяща среда, близ-

ка до семейната с възможност за 
подкрепа и изява.

Екипът на Защитеното жили-
ще се състои от директор, пси-
холог, социални работници, со-
циален педагог, трудотерапевт и 
медицинска сестра.

Предлаганите услуги включ-
ват задоволяване на ежедневни-
те потребности, задоволяване на 
здравни потребности, оказване 
на медицинска помощ, профи-
лактични прегледи и консулта-
ции, мерки за социално включва-
не, организиране на свободното 
време - дейности, свързани с от-
дих и туризъм, културни, спорт-
ни и други дейности.

Обучение и рехабилитация 
- ежедневни занимания със со-
циален работник и социален 
педагог по предварително раз-
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работена програма за индиви-
дуална и групова работа, тре-
нинги, терапия и индивидуално 
консултиране с психолог, пси-
хо-социална рехабилитация, 
насочена към интеграцията на 
бенефициентите, упражнение за 
социално внедряване и придо-
биване на социални умения по 
интереси, включване в домакин-
ски задължения - помощ в кух-
нята, поддържане на личното 
пространство в жилището.

Друга важна част от предос-
тавяната социална услуга е тру-
дотерапията. Целта и е младе-
жите да се обучат да се справят 
самостоятелно с ежедневните 
дейности. Трудотерапията се 
разделя на няколко вида - битова 
за придобиване на елементарни 
трудови умения - пазаруване, 
приготвяне на храна, почист-
ване на лично пространство и 
общи помещения, занимателна 
за поддържане на лични интере-
си и социализация на личност-
та, развлекателна - общуване, 

чрез изкуство или хоби, изра-
ботване на картички, мартени-
ци, изработване на живописни 
изделия с използване на при-
родни материали, цветарство, 
градинарство, оформяне на гра-
дински пространства, различни 
видове рисуване, индустриална 
- изработване на сувенири, ръч-
но плетиво, дърводелство и дру-
ги. Изработените предмети се 
предлагат на благотворителни 
Коледни, Великденски и Мар-
тенски базари.

Годишнината в Защитеното 
жилище беше отбелязана с по-
сещения на няколко концерта, 
театрални постановки и заве-
дение. Към момента е отворе-
на работилница за мартеници, 
а изделията ще се представят 
на втория базар организиран от 
студенти „Социални дейности“ 
от Медицински университет, 
Медицински колеж под надслов 
„Мартеницата заедно да про-
дължим традицията“, който ще 
се проведе от 26 до 29 февруари.


