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ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
бр. 73, год. VI, 10 март 2020 г., разпространява се безплатно

Плевенчани се поклониха пред подвига
на Освободителите
Стотици граждани се стекоха на площад „Възраждане”, за
да се включат в тържествения
ритуал по повод Националния
празник на България - 3 март.
Присъстваха кметът на Община
Плевен Георг Спартански и неговите заместници, народни представители от 44-ото Народно
събрание, областният управител,
председателят на Общински съвет - Плевен, общински съветници, представители на дипломатическия корпус, военнослужещи.
Облечени с униформи и строени
бяха и ученическият гвардейски
отряд от ОУ „Д-р Петър Берон”
и младите ботевци от НУ „Христо Ботев”. Тази година военният
ритуал беше воден от военнослужещи от ВВВУ „Г. Бенковски”.
Почетният караул прие бригаден
генерал Юлиян Радойски, началник на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия и началник на Плевенския
гарнизон. Ритуалът започна с издигане на националното знаме и
панихида в памет на загиналите,
отслужена от Плевенския митрополит Игнатий в съслужение със

свещеници от православните храмове
в града.
„Преди 142 години Българската
държава възкръсва
изцяло за нов живот. Така както на
пролет
жилавата
трева намира своите
пътища за нов живот, така и жилавата българска нация
като пролетна трева
– газена, тъпкана,
опожарявана, но не
изтръгната от корените на българската
земя, преди 142 години започна своя
нов живот”. Така
започна празничното си слово кметът
Георг Спартански
пред
ПараклисМавзолей „Свети Георги Победоносец”. „Трябва за пореден
път ясно да кажем, че свободата
не ни е дадена даром. За нея загинаха хиляди синове и дъщери
на българския народ и като по-

следица от тяхната героична саможертва дойде освободителният поход на руската армия“, каза
още градоначалникът.
На Националния празник Георг Спартански връчи на Пано-

ЖИТЕЛИТЕ НА ПЛЕВЕНСКОТО КМЕТСТВО БУКОВЛЪК ВЕЧЕ ИМАТ
НОВА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
Лентата на обекта „Изграждане
на канализационна и съпътстваща
водопроводна мрежа на с. Буковлък,
община Плевен (етап І)” беше прерязана официално на 11 февруари 2020
г. Строителството на обекта беше
реализирано по проект „Интегриран
воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000.
Проектът се осъществява в партньорство от двете общини чрез
АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020
г.”, съфинансирана от Европейския
съюз по Кохезионния фонд.
Церемонията започна с тържествен водосвет. Гости бяха заместник
областният управител на област
Плевен д-р Красимир Трифонов,
председателят на Общински съвет
– Плевен, Мартин Митев, присъстваха заместник-кметът арх. Невяна
Иванчева, представители на фирмата изпълнител ДЗЗД „Аквабилд” –
София, на фирма „Рутекс”, осъществила строителния надзор, кметът
на Буковлък Росен Русанов, местни
жители.
Първата копка на обекта беше направена на 05 септември 2018 г.,
през м. ноември 2019 г. за него беше
подписан констативен акт Образец
15, следващия месец Държавна приемателна комисия подписа констативен акт Образец 16 и беше издадено
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разрешение за ползване.
През първия етап за
Агломерация Буковлък
за обект: „Изграждане
на канализационна и
съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен
(І етап)“ бяха изпълнени: рехабилитация на
главни
водопроводни
клонове с дължина 3478
м, изграждане на нова
второстепенна водопроводна мрежа с дължина
229 м и рехабилитация
на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м,
включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите;
изграждане на битова канализация
с главни канализационни клонове
с дължина 2774 м и второстепенни
канализационни клонове с дължина
7 632,00 м, включително и сградни
канализационни отклонения. Общата стойност на инвестицията е 7 974
227, 63 лева без ДДС.
В приветствието си заместниккметът арх. Невяна Иванчева изрази
задоволство от навременното и качествено изпълнение на обекта, както и от неговия ефект за подобряване
живота на над 5-хилядното население на кметството със съвременното
ниво на услугата, за намаляване на

водозагубите, за опазването на околната среда. Тя пожела безаварийна
работа на ВиК-мрежата в Буковлък
и перспективата за реализация на
втори етап по проекта да стане факт.
„Изграждане на канализационна
и съпътстваща водопроводна мрежа
на с. Буковлък, община Плевен (І
етап)“ е четвъртият обект, реализиран в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия”. Останалите са в Долна Митрополия, Тръстеник и Ясен.
Продължава строителството на петия, най-мащабен обект по проекта
- „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води /
ПСОВ/ за група населени места в
общините Плевен и Долна Митрополия” в с. Божурица.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“,
по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Плевен и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

рама „Плевенска епопея 1877 г.”
портрет на ген. Скобелев. Картината е личен подарък от Думата на Ростов на Дон за честването на 10 декември миналата
година. Изображението на гене-

рала е в дървена рамка, украсена със сребърен обков и позлата.
Около лика му са изработени от
сребро всичките ордени и медали, с които руският генерал е
удостоен.

С ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ БЕШЕ ОТКРИТА НОВАТА ВИК-МРЕЖА
В КМЕТСТВО ЯСЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН
С официална церемония, провела се
на 11 февруари 2020 г., беше открит
обектът „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа
на с. Ясен, община Плевен (етап І)” в
рамките на проекта „Интегриран воден
цикъл Плевен – Долна Митрополия”.
Домакини на събитието бяха арх. Невяна Иванчева – заместник-кмет на Община Плевен и кметът на с. Ясен Йото
Добрев. Присъстваха народният представител д-р Калин Поповски, председателят на Общински съвет – Плевен,
Мартин Митев, инж. Петър Петров –
ръководител на проекта, представители
на фирмата изпълнител – „Запрянови
03” – Асеновград, на институции, жители на селото.
По традиция беше отслужен тържествен водосвет. Арх. Невяна Иванчева изрази в приветствието си удовлетворение от успешното приключване на
строителството и благодари на строителната фирма за постигнатото качество и спазените срокове. Благодарности
към изпълнителите отправи и кметът
на Ясен Йото Добрев. Той благодари
и на своите съселяни за търпението от
неудобствата по време на дейностите,
като подчерта, че дори и много градове
не разполагат с такава съвременна водопроводна и канализационна система.
Изпълнението на обекта заложи нов
стандарт на живот, доближаващ до европейските нива, изтъкна и народният
представител д-р Калин Поповски.
В рамките на обекта бяха изпълнени
рехабилитация на главни водопроводни
клонове с дължина 2786 м, изграждане
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на нова второстепенна
водопроводна мрежа с
дължина 1640 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа
с дължина 4489 м, включително и сградни водопроводни отклонения
към мрежите; изграждане
на битова канализация с
главни канализационни
клонове с дължина 4195
м и второстепенни канализационни клонове с
дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения;
изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС)
и довеждаща инфраструктура към нея,
както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м от КПС - Ясен до
съществуващ колектор (с. Опанец) от
гр.Плевен към ПСОВ – с. Божурица.
В резултат на извършените дейности
ще се повиши надеждността на водоизточниците и услугата за доставяне
на води; увеличи се броят на домакинствата, свързани към централизирано
снабдяване с питейна вода; ще се подобри качеството на доставяната питейна
вода в съответствие с изискванията на
Директива 98/83/ЕО; увеличи се броят
на агломерациите в съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването
на градските отпадъчни води; ще се
подобри качеството на повърхностните водни тела в региона; опазването на
екосистемите и биоразнообразието; ще

се намалят водозагубите и ще се повиши ефективността на производството и
разпределение на водата; ще се намали
рискът от замърсяване на подземни
води; ще се подобри екологичното състояние на р.Вит, в т.ч. възстановяване
на биоразнообразието и ще се осигури
непрекъснатост на процеса по изграждане на ВиК инфраструктурата.
Първият и единствен в страната партньорски проект между две
общини „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”
BG16M1OP002-1.006-0004 се осъществява по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г.
с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.”,
съфинансирана от Европейския съюз
по Кохезионния фонд. Проектът е на
стойност 117 150 300, 52 лв., безвъзмездната финансова помощ от които
възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“,
по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Плевен и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

брой 73
10.03.2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е №080/13.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява
Община Плевен в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.3 и
ал.5 от Закона за водите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен - Георг Леонидов Спартански, да представлява Община Плевен в заседанието
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен, насрочено за
24.02.2020г., като гласува по точките от дневния ред, както следва:
1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК - Плевен
за календарната 2019 г. да гласува „ЗА“.
2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по
ВиК - Плевен за календарната 2019 г. да гласува „ЗА“.
3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК - Плевен за календарната 2020 г. да гласува „ЗА“.
4. Други.
ІІ. Определя като резервен представител на Община Плевен, арх.Невяна Иванчева - Заместник-кмет на Община Плевен, в случай на невъзможност на основния представител да присъства на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото Решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №081/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №049 по Протокол №05 от
30.01.2020 г. на Общински съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от
Областен управител на Област Плевен и Кмета на Община Плевен
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,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
I.Да се отдадат под наем за срок от 10 /десет/ години, следните общински терени:
1.Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 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 Априлов“, 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 конкурса 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 конкурса 765,00 лв.
3. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 5,70/6,50 м, с площ 37,00 кв. м, за поставяне на преместваемо
съоръжение - 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 Главния 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 конкурса 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 конкурса
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 Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020
г., с начална месечна цена 72,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в
конкурса 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 хранителни 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 архитект на Община Плевен схема за поставяне от
02.01.2020 г., с начална месечна цена 140,00лв. /без ДДС/ и депозит за
участие в конкурса 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 хранителни 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 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 конкурса 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 начална месечна цена 276,00 лв./без ДДС/ и
депозит за участие в конкурса 830,00 лв.
9. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 1,90/1,50 м, с площ 2,85 кв. м, за поставяне на преместваемо
съоръжение - 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 поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 14,00
лв. /без ДДС/ и депозит за участие в конкурса 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 търг конкурса 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 конкурса 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 Главния 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 конкурса 785,00 лв.
13. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 3,80/3,85 м, с площ 14,60 кв. м, за поставяне на преместваемо
съоръжение - 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 основание 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 конкурса 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, павилион №2, УПИ ІV, кв.711 по плана на гр. Плевен, , на основание
одобрена от Главен 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 конкурса 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 начална месечна цена 76,00 лв. /без ДДС/ и
депозит за участие в конкурса 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,павилион №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 конкурса 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 услуги, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, УПИ І, кв. 37,павилион №2, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен
схема за поставяне от 02.01.2020 г., и начална месечна цена 14,00 лв. /
без ДДС/ с депозит за участие в конкурса 42,00 лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв. /без ДДС/.
18. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 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 Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020
г., с начална месечна цена 15,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в
конкурса 45,00 лв.
19. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с
размери 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 конкурса 115,00 лв.
20. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 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
конкурса 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 съоръжение - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.
Плевен, бул.“Русе“ №1, до Стоматологична поликлиника, павилион №1,
разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.662 по КК КР, на основание одобрена от Главния архитект 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 конкурса 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 съоръжение - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.
Плевен, бул.“Русе“ №1, до Стоматологична поликлиника, павилион №2,
разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.662 по КК КР, на основание одобрена от Главния архитект 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 конкурса 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 съоръжение - павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр.
Плевен, бул.“Русе“ №1, до Стоматологична поликлиника, павилион №3,
разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.662 по КК КР, на основание одобрена от Главния архитект 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 конкурса 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 съоръжение - 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 конкурса 190,00 лв.
25. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 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 конкурса - 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
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основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за
поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 58,00 лв. /без ДДС/ и
депозит за участие в конкурса 180,00 лв.
27. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 5,00/3,00 м, с площ 15,00 кв. м, за поставяне на преместваемо
съоръжение - 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 основание 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 конкурса 220,00 лв.
28. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 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 Главния 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 конкурса 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 съоръжение - 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 начална месечна цена 126,00 лв. /без ДДС/
и депозит за участие в конкурса 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 хранителни 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 конкурса 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 поставяне от 06.01.2020 г., с начална месечна цена 173,00
лв. /без ДДС/ и депозит за участие в конкурса 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 хранителни 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 конкурса 100,00 лв.
33. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 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 конкурса 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 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, 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 депозит за участие в конкурса
85,00 лв.
35. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с площ 16,38 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион 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 поставяне от 06.01.2020 г., с начална месечна цена 50,00 лв. /без
ДДС/ и депозит за участие в конкурса 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 оградата на ОУ „Цветан Спасов“, павилион №1, разположен в ПИ с идентификатор 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
конкурса 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 хранителни 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 Плевен схема за поставяне от 07.01.2020
г., с начална месечна цена 52,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в
конкурса 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 конкурса 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“, разположен в ПИ с идентификатор 56722.232.676 по КК КР на
гр. Плевен, на основание 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 конкурса 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 съоръжение - павилион за хранене, находящ се в гр. Плевен, на
входа на парк „Кайлъка“, 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 конкурса
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 конкурса 295,00
лв.
42. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с площ 12,00 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - павили-
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он за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Мара Денчева“,
бул. “Христо 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 конкурса 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 съоръжение - 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
Плевен 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 размери 3,50/2,50 м, с площ 8,75 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - 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 основание 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 конкурса 130,00 лв.
45. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 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 основание 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 конкурса 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 архитект 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
конкурса 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 услуги, 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 архитект 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 конкурса 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 нехранителни 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 основание 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 конкурса 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 конкурса 1080,00 лв.
50. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен
с размери 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 начална месечна цена 19,00 лв. /без ДДС/ с
депозит за участие в конкурса 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 услуги, 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 конкурса 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 конкурса 330,00лв.
53. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ
терен с площ 4.20 кв.м. , за поставяне на преместваемо съоръжение павилион 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 месечна цена 51,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие
в конкурса в размер на 155,00 лв.
II. Посочените първоначални цени в т.I. са изчислени в съответствие
с Наредба № 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 извърши чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез
предварително представяне на предложения от участниците в Администрацията на Община Плевен.
ІV. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на
следните изисквания:
1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в
съответствие с действащото българско или приложимо чуждо законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право да са със
седалище или гражданство от държава членка на Европейския съюз.
2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава членка на Европейския съюз.
3. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по
ликвидация съобразно законодателството.
4. Да нямат задължения към Община Плевен.
5. Да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен.
6. Да запазят предназначението на имота.
V. Публично оповестения конкурс да се проведе при следните конкурсни критерии за отдаване под наем със следните тежести:
1. Наемна цена - 60%.
2. Размер на инвестиция за облагородяване и поддържане на прилежащия терен - 40%.
VІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да
организира и проведе публично оповестения конкурс за отдаване под
наем за срок от 10 /десет/ години на описаните в I. общински терени.
VІІ. 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., писмо от Кмета на Община Плевен
относно връщане за ново обсъждане на Решение №049/30.01.2020 г. на
ОбС - Плевен с вх. №ОбС-0035/10.02.202 г. и Заповед от Областен управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение
№049/30.01.2020 г. на ОбС - Плевен с вх. №ОбС - 13.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		

Предложените цени по зони, за терени - общинска собственост с предназначение за „Паркинг“, са съобразени с пазарните наемни цени на
подобен вид обекти, както и със средната наемна цена на отдадени под
наем паркинги - общинска собственост към момента.
В приложение N6
БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ
ЗА НЕЖИЛИЩНИ НУЖДИ
№

ОБЕКТИ

Р Е Ш Е Н И Е №082/27.02.2020 г., гр. Плевен
І. ТЪРГОВИЯ
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №17 на Общински съвет - Плевен за определянето и админи- 1 Магазин хранителни
стоки
стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Плевен
Магазин промишлени
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за 2 стоки
местното самоуправление и местната администрация, чл.9 във вр. с
Магазин железария и
чл.8, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 11, ал. 3, 3 строителни материали
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 75-77, чл.79 и чл. 195, ал.2 от Административнопро- 4 Магазин за книжарски
стоки
цесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет - Плевен, за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Плевен, както следва:
§1. В чл. 14, ал. 3 от Наредбата след думите „организирани от“ се добавя изразът „народните читалища, регистрирани на територията на община Плевен“, след който се поставя запетая и останалата част от текста
запазва своето съдържание.
§2. Чл. 17 от Наредбата се изменя, както следва:
„Чл. 17.(1) Таксата се заплаща за имоти, находящи се на територията на
община Плевен, от лицата, посочени в чл. 11 ЗМДТ.
(2) За общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се
заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно ползвателя.
(3) Когато правото на собственост или ограниченото вещно право върху недвижим имот, за който се дължи такса за битови отпадъци, е притежание на няколко лица, те дължат такса съразмерно на притежаваната
идеална част.“
§3. Чл. 19 от Наредбата се изменя, както следва:
„Чл.19.(1) Годишният размер на таксата се определя, както следва:
1.За жилищни имоти на граждани и юридически лица и за нежилищни
имоти на граждани - пропорционално върху данъчната оценка на имота,
за всяка услуга поотделно.
2. За нежилищни имоти на юридически лица- пропорционално върху
по-високата от отчетната стойност на имота и данъчната оценка, определена по реда на Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси.
3. При прилагане на процедурата по чл.22 цената за извозване за кубичен метър се определя с изрично решение на Общинския съвет. Определената цена включва: услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депата за битови отпадъци, включително отчисленията
по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
(2)Честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци се
определя със заповед на кмета на общината и се обявява публично до 31
октомври на предходната година.“
§4. Чл. 22, ал.1 от Наредбата се изменя, както следва:
„Чл. 22 (1) Когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството битови отпадъци, задължените лица по чл.11 ЗМДТ подават декларация по образец в дирекция “ПМДТ” в срок до 30 ноември на
предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се
подава в двумесечен срок от датата на придобиването.“
§5. Текстът на чл. 38 от Наредбата приема следното съдържание:
„Чл.38.Таксите се събират от съответните служители на общинската
администрация.“
§6. В приложение №6 - Базисни наемни цени на общински имоти за нежилищни нужди, раздел V.„Други“ на Наредба №17 на Общински съвет
- Плевен, да се извършат следните изменения:Да се отменят разпоредбите
на т.5, т.8 и т.9 от раздел V.„Други“ на приложение №6 на Наредба №17 на
Общински съвет - Плевен. Правна регламентация на обществените отношения, уредени с гореописаните разпоредби съществува на друго място в
наредбата и не е необходимо тяхното действие.
В т.6 от раздел V.„Други“ на приложение №6 на Наредба №17 на Общински съвет - Плевен, да се извърши следното изменение:
Текстът в т.6 „Автосалон /автокъща/ за 1 паркомясто“ да се замени с
текста „Автосалон или автокъща“.
Централна част - 2.58 лева за 1 кв.м;
Първа зона - 1.42 лева за 1 кв.м.;
Втора зона - 0.84 лева за 1 кв.м.;
Трета зона - 0.46 лева за 1 кв.м.;
Четвърта зона - 0.34 лева за 1 кв.м.;
В т.7 от раздел V.„Други“ на приложение №6 на Наредба №17 на Общински съвет - Плевен, да се извърши следното изменение:
Текстът в т.7 „Денонощно охраняеми паркинги за 1 паркомясто“ да се
замени с текста „Паркинги“
Централна част - 1.29 лева за 1 кв.м;
Първа зона - 0.71 лева за 1 кв.м.;
Втора зона - 0.42 лева за 1 кв.м.;
Трета зона - 0.23 лева за 1 кв.м.;
Четвърта зона - 0.17 лева за 1 кв.м.;
Предложената начална наемна цена на кв.м. е по - удачна от тази на
паркомясто, поради следното:
1. За отличаване от услугата - платено паркиране в зони за почасово
платено паркиране, уредена в приложение № 5 - тарифа на цени на услуги и права по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, предоставени от Община Плевен,
чрез общински предприятия, от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Плевен.
1. Отдава се под наем площ - общинска собственост, с предназначение
„Паркинг“ или „ Автосалон/ автокъща“. Отдаваемата площ се измерва
в кв.м.
Предложените цени в кв.м. по зони, за терени - общинска собственост с
предназначение за „Автосалон или автокъща“, са съответстващи на цените, определени към момента в т.6 от раздел V.„Други“ на приложение №6
на Наредба №17 на Общински съвет - Плевен за паркомясто.

ЦЕНТР. ПЪРВА ВТОРА ТРЕТА ЧЕТЗОНА ЗОНА ЗОНА ЗОНА ВЪРТА
лв./
лв./ лв./кв.м/ лв./
ЗОНА
кв.м/
кв.м/ мес. (без кв.м/ лв./кв.м/
мес. мес. (без ДДС)
мес. мес. (без
(без
ДДС)
(без
ДДС)
ДДС)
ДДС)

13,90

10,10

7,60

6,30

1,70

13,90

10,10

7,60

6,30

2,90

15,20

12,60

8,80

7,60

3,40

11,40

8,80

6,30

5,10

2,90

20,20

16,40

12,60

10,10

3,40

10,10

7,60

6,30

5,10

2,30

7 Магазин за авточасти

16,80

13,50

10,10

8,40

3,10

за търговия на
8 Склад
едро

21,90

15,20

10,10

8,40

3,40

Ползване на общински
терени на открито
извършване на
9 за
търговска дейност
на територията на на
Община Плевен

1,66

1,09

0,82

0,48

0,35

Магазин луксозни
5 стоки /парфюмерия,
алкохол, бутик/
6 Магазин детски стоки

10 Склад на търговски обекти - 50% от осн.цена
11 Сервизни помещения към търговски обекти - 30% от осн.цена

§7. Изменя т.1 в Приложение №2, в Раздел ІІ към чл.25, ал.1 от Наредба
№17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Плевен, която придобива следното
ново съдържание:
„Детска ясла : месечна такса - 25лв; ”
2. Изменя т.2 в Приложение №2, в Раздел ІІ към чл.25, ал.1 от Наредба
№17 за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Плевен, която придобива следното
ново съдържание:
„Целодневна детска градина : месечна такса-25лв;”
Посочените изменения са представени и в табличен вид.
II. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 17/2017 г. за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Плевен влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Раздел ІІ
Детски ясли, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги,
лагери и други общински социални услуги

Такса лв./
месец

1. Детска ясла:
месечна такса

30,00

2. Целодневна детска градина:
месечна такса

30,00

Целодневна подготвителна група за деца на 5 и 6
3. годишна възраст в задължително предучилищно
образование:
такса за дейностите по хранене на децата в
задължителното предучилищно образование извън
финансираното от държавата
/нов с решение 883/29.03.2018 г./
4. За полудневна организация на работа
постоянна такса, независеща от броя посещения в
месеца
такса за присъствен ден

2,60 лв.
среднодневен
хранителен
оклад
25,00
0,50

5. За почасова организация на работа
постоянна такса, независеща от броя посещения в
месеца
такса за присъствен ден
почасови дейности по отглеждане на деца в детските
6. За
градини за времето от 19.00ч до 21.00 ч.
- такса за присъствен ден
За съботно-неделни дейности по отглеждане на деца в
детските градини от 8.30 ч. до 12.30 ч.
- такса за присъствен ден

25,00
0,30

4,00

8,00

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 във вр. с чл.8, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните
данъци и такси и чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове, при спазване изискванията на чл. 75-77, чл.79 и чл. 195, ал.2 от
Административнопроцесуалния кодекс, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0092/16.01.2020 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, 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 №083/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №20 на Общински
съвет - Плевен за определяне размера на местните данъци на терито-

брой 73
10.03.2020 г.
рията на Община Плевен
На основание чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и
79 от Административно - процесуалния кодекс, на основание чл. 21, ал.
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните
актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 на
Общински съвет Плевен за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Плевен, със следното съдържание:
„§1. В Наредба № 20 на Общински съвет Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 приема нова т. 8 с текст:
т. 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.
Досегашна т. 8 става т. 9.
2. В чл. 4 думата „отдел” се заменя с думата „дирекция” и целият текст
добива вида „Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация - дирекция „Приходи от местни данъци и такси”,
гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков“ № 21, в касите в кметствата със самостоятелен бюджет или безкасово по съответната сметка.”
3. В чл. 7,
а) Досегашната редакция на ал. 1 се заменя с текста „С данък върху недвижимите имоти се облагат имотите посочени в чл. 10, ал 1 от ЗМДТ”.
б) В ал. 4 след съчетанието „чл. 10” се добавя „ал. 4” и текстът придобива вида:
„Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка съгласно
размерите посочени в чл. 10, ал. 4 от ЗМДТ”
4. В чл. 8, ал. 4 се допълва с второ изречение със съдържанието:
„При концесия за добив, данъчно задължено лице е собственикът, с
изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено
вещно право на ползване върху съответния имот или съответна част на
него.”
5. Отменя чл. 20.
6. В чл. 25, ал. 1 се добавя второ изречение с текста: „В случай че не
е подадена данъчна декларация от наследниците или заветниците след
изтичането на срока, служител от Дирекция „Приходи от местни данъци
и такси“ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на
данните, налични в база данни на общината и в регистъра на населението.”
7. Отменя чл. 40
8. Приема нов чл. 40 с две алинеи с текст, както следва
ал. 1 „Размерът на данъка се определя от служител на Дирекция Приходи от местни данъци и такси въз основа на данни от регистъра на
пътните превозни средства, поддържан от Министерство на вътрешните
работи, и се съобщава на задълженото лице /чл.54, ал.1 от ЗМДТ/”
ал. 2 „Ако превозното средство е придобито по наследство, или е собственост на повече от едно лице, или собственикът / собствениците
няма/нямат постоянен адрес на територията на страната, или са налице
основания за ползване на данъчни облекчения по реда на чл.59, ал.4 от
ЗМДТ, или са налице основания за предявяване на право за освобождаване от данък, собствениците подават данъчна декларация в сроковете и
по реда на чл.54, ал.4 и сл. от ЗМДТ.”
9. В чл. 48
а) досегашните ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се отменят.
б) на мястото на отменените ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се приема текста „С
патентен данък се облагат физически лица и еднолични търговци, извършващи дейности, посочени в Приложение 4 от ЗМДТ и отговарящи
на условията в чл.61з, ал.1 от ЗМДТ.”
10. В чл. 56б, досегашната редакция на ал. 2 се отменя, приема се нова
ал. 2 със съдържание: „Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на Дирекция Приходи от местни данъци и
такси въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерство на туризма, като броят на предоставените нощувки се умножи по размера на данъка по ал.1.”
11. Изменя чл.32, ал.3, като придобива следната редакция:
„ал.3. Ал.1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити
преди първоначалната им регистрация за движение в страната“.
ІІ. Наредбата влиза в сила 7 (седем) дни след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 28 от Закона
за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно - процесуалния кодекс, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
11, ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните актове, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0118/16.01.2020
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г.,
Протокол № 07, 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 №084/ 27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 на Общински съвет - Плевен за разделно събиране на отпадъците в Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 22 от Закона
за управление на отпадъците 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,

съгласуват с кмета на общината или оправомощено от него длъжностно
лице, след подаване на заявление от заинтересуваното лице-търговец.
(2) Заявлението съдържа информация за местоположението и собствеността на имота и описание на осигурените мерки за предотвратяване
достъпа на външни лица до площадката за временно съхраняване на
ИУГ. Към него се прилагат заверени копия от следните документи:
1. документ, удостоверяващ правото на собственост;
2. скица на поземления имот, издадена от СГКК;
3. сключен договор, гарантиращ събирането и предаването на ИУГ за
оползотворяване.“
§3. Създава се нова алинея 2 на чл. 19 от Наредбата със следното съдържание:
„ (2) Изискванията на ал.1 не се прилагат при сгради и строежи с разгърната застроена площ по-малка или равна на регламентираната с чл.
15 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане
на рециклирани строителни материали, приета от Министерския съвет“.
§4. Досегашната Глава седма от Наредбата се отменя и вместо нея се
създава нова глава със следното съдържание:

„ Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25. Отговорност за спазване разпоредбите на тази Наредба носят:
1.ръководителите на предприятия, учреждения, търговски обекти или
други организации, които са собственици или ползватели на сграда, търговски обект или терен;
2.собствениците или наемателите, обитаващи еднофамилни жилища,
както и обитателите на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради;
3. управителите или председателите на управителни съвети на етажни
собствености;
4. други физически лица, нарушаващи виновно задължения или забрани от местен характер, регламентирани с Наредбата.
Чл. 26. Физическо лице, което изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за
смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, или ги
смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното
последващо рециклиране или оползотворяване, се наказва със санкциите, предвидени в чл. 133, ал.1 от ЗУО.
Чл. 27. Физическо лице, което нерегламентирано изгаря или извършва
друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отпадъци, се наказва
със санкциите, предвидени в чл. 133, ал.4 ЗУО.
Чл. 28.(1) Едноличен търговец или юридическо лице, които изхвърлят
неопасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушават разпоредбите за разделно събиране, транспорт и депониране на битови или
строителни отпадъци, се наказват със санкциите, предвидени с чл.134,
ал.1 ЗУО.
(2) Едноличен търговец или юридическо лице, които изхвърлят опасни
отпадъци на неразрешени за това места или нерегламентирано изгарят
или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци, се наказват със санкциите, предвидени в чл. 134, ал.2 ЗУО.
Чл. 29. (1) Физическо лице, което не предаде излезли от употреба гуми
в определените събирателни пунктове по глава ІV от Наредбата или на
организация по оползотворяване на отпадъци по смисъла на ЗУО, се наказва в немаловажни случаи с глоба от 500 до 1000 лв..
(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от едноличен търговец
или юридическо лице, наказанието е имуществена санкция в размер от
2000 до 3000 лв.
Чл. 30 (1) Наказва се с глоба в размер от 500 до 1000 лв. физическо
лице, което:
1.Самоволно изземва разделно събрани отпадъци от специализирани
съдове или площадки за разделно събиране;
2.Превозва с моторни превозни средства, каруци с животинска тяга,
колички или велосипеди самоволно иззети отпадъци от специализирани
съдове или площадки за разделно събиране;
(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от едноличен търговец
или юридическо лице, наказанието е имуществена санкция в размер от
1000 до 3000 лв.
Чл. 31. (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента
на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи
налагат с фиш глоба в размер от 10 до 50 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати наложената
глоба се съставя АУАН по общия ред.
Чл.32. (1) Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба
се съставят от оправомощени от кмета на общината длъжностни лица от
общинската администрация.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или
оправомощено от него лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
II. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 27 за разделно
събиране на отпадъците в община Плевен влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22 от Закона за управление на отпадъците 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-0068/14.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 4 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р
Е
Ш
Е
Н
И
Е
№085/27.02.2020
г., гр. Плевен
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 на Об- ОТНОСНО: Отлагане на дебати по т.5 от дневен ред на заседание на
щински съвет - Плевен, за разделно събиране на отпадъците в Община Общински съвет - Плевен на 27.02.2020 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
Плевен, както следва:
местното самоуправление и местната администрация,
§1. Чл. 13, ал.1 от Наредбата се изменя, както следва:
„Чл. 13. (1) Всеки търговец, който извършва продажба или смяна на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
автомобилни гуми на територията на община Плевен, е длъжен:
Р Е Ш И:
1.да приема за временно съхраняване и без заплащане от страна на
1. Отлага дебатите по т.5 от приетия дневен ред относно приемане на
крайните потребители излезли от употреба гуми (ИУГ);
2.да организира място за връщане от крайните потребители на ИУГ на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен, внесено от Милен Яков - ВРИД Кмет на Обтериторията на търговския си обект;
3.да сключи договор, с който се гарантира събирането и предаването щина Плевен, с вх.№ ОбС-0150/24.01.2020 г., за следващо заседание.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
на ИУГ за оползотворяване;
4.да осигури информационно табло на видно място на територията на
		
обекта относно възможностите за приемане на ИУГ от крайните потреР Е Ш Е Н И Е №086/27.02.2020 г., гр. Плевен
бители.“
§2. Чл. 14 от Наредбата се изменя, както следва:
ОТНОСНО: Избор на Комисия за одобряване на критерии и отпуска„Чл.14. (1) Местата на събирателните пунктове за ИУГ по чл. 13, ал.1 се не на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на
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годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията
от национално и международно значение, а също така и деца-сираци,
чийто родители са загинали при особени ситуации
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. Отменя решение №022 от 21.12.2015 г. на Общински съвет-Плевен.
2. Определя състав на Комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на
годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията
от национално и международно значение, а също така и на деца-сираци,
чиито родители са загинали при особени ситуации, както следва:
- общо 9 члена, от които 6 общински съветници, 3 представители на
общинската администрация.
3. Определя персоналния състав на Общинските съветници в Комисията по т.2, както следва:
3.1. Петя Крумова Василева
3.2. Евгения Иванова Бързашка
3.3. Веселка Йосифова Лилова
3.4. Моника Събева Чочева - Лилакова
3.5. Десислава Иванова Иванова
3.6. Калин Орлинов Кръстев
4. Избира за Председател на Комисията по т.2 - Секретар на Община
Плевен.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и
фактически действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2, във
връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Мартин Митев - Председател на
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0081/11.02.2020 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №
07, 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 №087/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1019/26.07.2018 г. на Общински
съвет- Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя чл.8, от Правила за отпускане на финансови средства от бюджета на Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца
с изявени дарби от училища в Община Плевен, приети с т.1, на Решение
№1019/26.07.2018 г. на Общински съвет - Плевен както следва:
1. чл.8 се изменя и придобива следната редакция:
„чл.8. (1) Разглеждането на исканията за подпомагане се извършва от
комисия, определена с Решение на Общински съвет - Плевен.
(2) Комисията заседава всеки месец, в случай, че има постъпили искания. Заседанията се насрочват от председателя на комисията.
§2. В останалата част Решение №1019/26.07.2018 г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Мартин Митев - Председател
на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0082-1/11.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
Р Е Ш Е Н И Е №088/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Комисия за отпускане на финансови средства
от бюджета на Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в 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 Комисия за отпускане на финансови средства от
бюджета на Община Плевен за подпомагане участието в състезания на
деца с изявени дарби от училища в Община Плевен, както следва:
- общо 7 члена, от които 4 общински съветници, 3 представители на
общинската администрация.
2. Определя персоналния състав на Общинските съветници в Комисията по т.1, както следва:
2.1. Росен Симеонов Височков
2.2. Христо Ивайлов Таслаков
2.3. Цветелин Ненчев Горанов
2.4. Калин Орлинов Кръстев
3. Избира за Председател на Комисията по т.1 - Заместник-кмет на Община Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и
фактически действия по изпълнение на решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2, във
връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Мартин Митев - Председател на
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0182/11.02.2020 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №
07, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
Р Е Ш Е Н И Е №089/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №101/25.02.2016 г. и утвърждаване
на нов състав на Общински съвет по наркотични вещества
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.15, ал.1 от Закона за наркотичните вещества,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение №101/25.02.2016 г. на Общински съвет - Плевен.
2. Утвърждава състав на Общински съвет по наркотични вещества от

брой 73
10.03.2020 г.
13 членове, както следва:
2.1. Катя Божикова - Председател - щатна длъжност;
2.2. Александър Вичев -Секретар - щатна длъжност;
2.3. Веселка Йосифова Лилова - общински съветник;
2.4. Илиян Славейков Йончев - общински съветник;
2.5. Георги Георгиев - представител на Областната дирекция на МВРПлевен;
2.6. Марин Сакъзов - представител на Областната дирекция на МВРПлевен;
2.7. д-р Юлиян Найденов - представител на Регионалната здравна инспекция - Плевен;
2.8. Яна Личева - представител на Регионален инспекторат по образование - Плевен;
2.9. Диляна Тодорова - представителна Дирекция „Социално подпомагане“ Плевен;
2.10. Анелия Цветанова - представител на БЧК - Плевен;
2.11. Елза Пачева - началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен;
2.12. Мариета Георгиева - гл. експерт в отдел „Образование“ в Община
Плевен;
2.13. Николай Пачевски - представител на Окръжна прокуратура - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.15, ал.1 от Закона за наркотичните вещества, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0110/07.02.2020
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г.,
Протокол № 07, 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 №090/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Участие на Община Плевен в Сдружение с нестопанска
цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да участва в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен
център по мехатроника“, което ще се изписва допълнително на латиница по следния начин - „Northwestern Regional Mechatronics Innovation
Center“, както и възможността за кандидатстване с проектни предложения в качеството му на самостоятелно юридическо лице.
2. Определя Георг Леонидов Спартански - Кмет на Община Плевен за
представител на Община Плевен в общите събрания на сдружение „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, а при
невъзможност и в случаи на отсъствие на Георг Спартански - Милен
Яков - Заместник-кмет на Община Плевен.
3. Одобрява встъпителна/учредителна вноска в размер на 200,00 лева.
Одобрява годишен членски внос в размер на 300,00 лева.
4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,
допуска предварително изпълнение на решенията с оглед своевременно
подаване на проектното предложение и свързаните с това предварителни действия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8
и т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0104/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 10 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
Р Е Ш Е Н И Е №091/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на съдебни заседатели за Районен съд - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.67, чл.68 и чл.68а
от Закона за съдебната власт,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Предлага на общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Плевен
да изберат за съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, за мандат
2020-2024 г., следните кандидати за съдебни заседатели:
1. Ценка Иванова Атанасова
2. Мая Иванова Христова
3. Пенка Петрова Коларова
4. Ваня Димитрова Пагелска
5. Румяна Борисова Тодорова
6. Йорданка Цветанова Николова
7. Десислава Богданова Бошнакова
8. Малинка Атанасова Гетова
9. Валентин Богомилов Иронов
10. Габриела Емилова Ганчева
11. Манол Недялков Цанков
12. Данка Тегова Янкова
13. Валя Симеонова Прокопова - Гинчева
14. Илиян Пенчев Илиев
15. Евгения Върбанова Станева
16. Павлина Богомилова Христова
17. Албена Димитрова Винчева
18. Валентина Димитрова Цанова
19. Ивайло Давидов Пашев
20. Цветанка Светославова Николаева
21. Цветелина Данаилова Николова
22. Лидия Николова Филипова
23. Лора Христова Габровска
Приложения:
1. Протокол от проведено публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели.
2. Доклад за работата на Временната комисия по Решение
№048/19.12.2019 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във
връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт,
по предложение от Временна комисия по Решение №048/19.12.2020 г. на
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0085/17.02.2020 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07,
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точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин- администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
ски съвет - Плевен.
Плевен, с вх.№ ОбС-0195/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, 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 №092/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на доклади за състоянието на Системите за
Р Е Ш Е Н И Е №096/27.02.2020 г., гр. Плевен
финансово управление и контрол за 2019 година на търговските дружества с общинско участие
ОТНОСНО: Изпълнение на задължение по Административен догоНа основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, вор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Разчл.8, ал.1 и чл.9, ал.6 от Закона за финансово управление и контрол в работване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух
публичния сектор,
за периода 2021-2025 г. на Община Плевен“
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
местното самоуправление и местната администрация и чл.3, т.4 от ЗакоР Е Ш И:
на за общинския дълг,
1. Приема за сведение Доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 година на следните търговски
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
дружества с над 50% общинско участие в капитала:
Р Е Ш И:
1.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи размера на аванса от 10%
1.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
от стойността на предоставената по Договарящия/Управляващия орган
1.3. „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Плевен;
с Договор №BG16M1OP002-5.002-0022-C01(№Д-34-14/19.03.2019 г.) за
1.4. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.002-0022 „Разработване
1.5. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за пери1.6. „Тибор” ЕАД, град Плевен.
ода 2021-2025 г. на Община Плевен“ безвъзмездна финансова помощ
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди обобщения въпрос- по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., представляващ
ник и обобщения годишен доклад за състоянието на СФУК в Община 24 594,56 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири
Плевен, на основание получените въпросници и доклади от ръководи- лева и петдесет и шест стотинки).
телите на търговски дружества с над 50% общинско участие в капитала, 2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Запис на запопосочени в т.1 от настоящото Решение.
вед за сумата, посочена в т.1, в полза на Управляващия орган на ОпераМотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във тивна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.9, ал.6 от Закона за 3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходифинансово управление и контрол в публичния сектор, по предложение ми правни и фактически действия, във връзка с изпълнението на настоот Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт“, с вх.№ ящото Решение.
ОбС-0174/20.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 12 от дневния ред, и връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и месте подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
ната администрация и чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг, по предПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0194/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка17 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш Е Н И Е №093/27.02.2020 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с проект „Ремонт
на ОВК инсталации на Зала „Спартак“ - град Плевен“ за външно фи		
нансиране от Министерството на младежта и спорта
Р
Е
Ш
Е
Н
И
Е
№097/27.02.2020
г., гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
ОТНОСНО: Изпълнение през 2019 г. на мерки от Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за каОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
чество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на град Плевен
Р Е Ш И:
по показателите фини прахови частици с размер до 10µm (ФПЧ10) и
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Ремонт полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за пена ОВК инсталации на Зала „Спартак“ - гр. Плевен“ за привличане на риода 2016-2020 г.
финансови средства от Наредба №4 от 08.07.2019 г. за финансово подпо- На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
магане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и местното самоуправление и местната администрация,
общинска собственост на Министерството на младежта и спорта.
2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да подпише с МинистерОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ство на младежта и спорта Договор за предоставяне на безвъзмездната
Р Е Ш И:
финансова помощ по т.1.
1. Приема отчет за изпълнение през 2019 г. на мерки от „Програма за
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и мест- качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по
ната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об- показателите фини прахови частици с размер до 10µm (ФПЧ10) и полищина Плевен, с вх.№ ОбС-0197/14.02.2020 г., на заседание на Общински циклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода
съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 14 от 2016-2020 г.“
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - 2. Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0173/07.02.2020 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 18 от
Р Е Ш Е Н И Е №094/27.02.2020 г., гр. Плевен
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с проект „Ремонт Плевен.
на „Зала по борба“ - град Плевен“ за външно финансиране от минисПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
терството на младежта и спорта
		
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
Р Е Ш Е Н И Е №098/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за резултатите от управлението и разпоОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
реждането с общинската собственост за периода 01.01.2019 г. Р Е Ш И:
31.12.2019 г.
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Ремонт на На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
„Зала по борба“ - гр. Плевен“ за привличане на финансови средства от местната администрация, чл.66 от Закона за общинската собственост и
Наредба №4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането чл.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост
на Министерството на младежта и спорта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да подпише с МинистерР Е Ш И:
ство на младежта и спорта Договор за предоставяне на безвъзмездната 1. Приема отчета за резултатите от управлението и разпореждането с
финансова помощ по т.1.
общинската собственост за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 2. Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото решение.
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от
администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66 от
Плевен, с вх.№ ОбС-0196/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет
Закона за общинската собственост и чл.4 от Наредба №7 на Общински
- Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 15 от дневния
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Плевен, с вх.№ ОбС-0157/28.01.2020 г., на заседание на Общински съвет
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
- Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, 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 №095/27.02.2020 г., гр. Плевен
		
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с проект „Ремонт
на „Зала по волейбол“ - град Плевен“ за външно финансиране от МиР Е Ш Е Н И Е №099/27.02.2020 г., гр. Плевен
нистерството на младежта и спорта
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на Домашния социален патронаж - с. Коиловци, Община Плевен
местното самоуправление и местната администрация,
На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Ремонт на
Р Е Ш И:
„Зала по волейбол“ - гр. Плевен“ за привличане на финансови средства
от Наредба №4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изгражда- 1. Променя капацитета на „Домашен социален патронаж“ - с. Коилонето и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собстве- вци от 40 на 100 бр. лица потребители, считано от 01.03.2020 г.
2. Увеличава числеността на персонала на „Домашен социален патроност на Министерството на младежта и спорта.
2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да подпише с Министер- наж“ - с. Коиловци, с 2,5 щатни бройки, както следва:
ство на младежта и спорта Договор за предоставяне на безвъзмездната 2.1. Готвач -1 бр.;
2.2. Помощник-готвач - 1 бр.;
финансова помощ по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 2.3. Разносвач на храна - 0,5 бр.
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 3. Средствата за ФРЗ на посочените щатни бройки да бъдат за сметка

брой 73
10.03.2020 г.
на § „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ от Сборния бюджет
на Община Плевен, а назначаването да се извърши след увеличение броя
на ползвателите на услугата.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.2
и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0089/11.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, 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 №100/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД
за учредяване на строеж и сервитут на „ЧЕЗ Разпределение България“
АД за построяване на трансформаторен пост
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.17, ал.1, т.4 от Наредба №8 на Общински
съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Плевен да учреди
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД възмездно право на строеж върху
8,32кв.м. и сервитутно право върху 17,57 кв.м. в имот с идентификатор
56722.661.1119, находящ се в на ул. „Климент Охридски“ №46, в кв.54,
УПИ ХХV по плана на град Плевен, за изграждане на трансформаторен
пост 20/0,4кV с размери на фундамента 2,60/3,20 м., съгласно одобрен
инвестиционен проект.
2. Възлага на Управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Плевен
да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение
на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17,
ал.1, т.4 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-01511/04.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.02.2020 г., Протокол № 07, 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 №101/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на Решение №021/28.11.2019 г. на Общински
съвет - Плевен за продажба на застроен общински недвижим имот
на собственика на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.662.599 - УПИ ІХ-7765а,
кв.328, отреден за жилищно строителство по плана на град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя т.1 на Решение №021/28.11.2019 г. на Общински съвет Плевен, като придобива следната редакция:
„1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Цар Шишман“ №57, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 253 кв.м. с идентификатор 56722.662.599 - УПИ
ІХ-7765а, кв.328, отреден за жилищно строителство, актуван с АОС
№42032/09.03.2017 г., на цена 8 890 (осем хиляди осемстотин и деветдесет) лева без ДДС на Красимир Вълчев Въчев - собственик на законно
построените върху него сгради с отстъпено право на строеж.
§2. В останалата си част Решение №021/28.11.2019 г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0029/24.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, 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 №102/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда и допълващи постройки,
построени в общински недвижим имот с идентификатор 73523.501.368
- УПИ ІІІ в кв.14а по плана на с. Тученица
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, във връзка с
чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.5, т.2, във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отказва да закупи от Бисер Маринов Делев и Валерий Маринов Делев
недвижим имот с административен адрес с. Тученица, ул. „Генерал Колев“ №2Б, представляващ жилищна сграда и две постройки на допълващо
застрояване с обща застроена площ 119 кв.м., находящи се в поземлен
имот - частна общинска собственост, с идентификатор 73523.501.368 УПИ ІІІ, кв.14а по плана на с. Тученица, за сумата 15 000,00 (петнадесет
хиляди) лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността,
чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5, т.2, във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0144/21.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 27.02.2020 г., Протокол № 07, 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 №103/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот - жилищна сграда с идентификатор 67088.701.1362.1, находяща се в гр. Славяново, ул. „Лиляна
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пасището;
Димитрова“ №20
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест- - брой, големина и форма на парцелите зависят от периода на възстаното самоуправление и местната администрация, чл.66, във връзка с новяване на тревостоя - при сухи условия, броят им е от 10 до 17 дни, а
чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската при поливни - от 5 до 10 дни;
собственост и чл.5, т.2, във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общин- - пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
- животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
ски съвет - Плевен,
- пашата приключва при използване на 75 % от тревостоя;
- след всяко използване на парцела се почива 20 - 30 дни при поливни
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
условия и 40 - 50 дни при сухи условия.
Р Е Ш И:
1. Отказва да закупи от Нели Йорданова Асенова - лично и като пъл- 1.2.3. Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:
номощни на Асен Йорданов Асенов и Митко Йорданов недвижим имот - редуване по години;
с административен адрес гр. Славяново, ул. „Лиляна Димитрова“ №20, - двуполна система, при която площта се разделя на две части - в еднапредставляващ жилищна сграда с идентификатор 67088.701.1362.1 със та се пасе до края на юли, а другата се коси, след което начинът на полззастроена площ 87 кв.м., находяща се в поземлен имот - частна общин- ване на парцела се сменя.
ска собственост с идентификатор 67088.701.1362 - УПИ VІ в кв.145 по 2. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се
ползват съществуващите полски пътища.
плана на гр. Славяново, за сумата 2 000,00 (две хиляди) лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 3. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна- и ливадите:
та администрация, чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, 3.1. Да не се допуска строителството в мерите и пасищата без промяна
чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5, т.2, във връз- на предназначението им с решение на Общински съвет.
ка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предло- 3.2. При построяването на навеси следва да се спазват разпоредбите
жение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земе0148/23.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено делските земи.
на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 26 от дневния ред, и е подпечата- 3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земеделска земя
- нива.
но с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 3.4. Кметът на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряването
		
на пожарна безопасност в мерите, пасищата и ливадите. Мероприятията
по осигуряване на пожарна безопасност се извършват за сметка на ползР Е Ш Е Н И Е №104/27.02.2020 г., гр. Плевен
вателите при сключен договор за ползване.
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Минис- 3.5. Почистване от камъни:
терството на младежта и спорта на обособена част от нежили- - при равни терени почистването да се извършва ръчно като се събират
щен имот, частна общинска собственост - офис №11, находящ са на на купчинки и след това се изнасят;
ІІ етаж от сградата на Спортна зала „Спартак“, актуван с АОС - при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се
№38134/02.11.2012 г.
подреждат по кордони - тераси по хоризонталите на релефа на разстояНа основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест- ние от 20 до 100 м.
ното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона 3.6. Възстановяването на изоставени пасища (чрез умерена паша или
за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински косене).
съвет - Плевен,
3.7. Почистване от храсти:
- чрез целенасочена паша;
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
- механично почистване чрез изрязване.
Р Е Ш И:
3.8. Борба с плевелна растителност:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Министерството на - чрез навременна коситба;
младежта и спорта обособена част от нежилищен имот- частна общинска - регулирана паша;
собственост, находяща се на ІІ етаж от триетажната масивна сграда на - окосяване на неопасаната трева.
Спортна зала „Спартак“, с административен адрес гр. Плевен, ул. „Кала 3.9. Регулиране на водния режим при заблатени площи:
Тепе“ №3 и с идентификатор 56722.659.248.1.3, представляваща офис - чрез диги или мрежа от открити канали за отводняване за ускоряване
№11 с площ 30 кв.м., актуван с АОС №38134/02.11.2012 г.
на повърхностния отток.
2. Безвъзмездното управление да се предостави за срок от 5 /пет/ го- 4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на
дини.
животните, причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се по3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и под- ставят в изолация и не се допуска паша на животните. При необходидръжка на имота, както и такса смет и данък сгради за имота са за сметка мост, да се премине към химизация на неблагополучните райони със
на Министерството на младежта и спорта.
специфични ветеринарни препарати.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъз- 5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за
мездно управление на имота по т.1 с Министъра на младежта и спорта, изкуствени пасища, да се засяват с подходящи тревни смески.
съгласно действащите разпоредби и условията по предходната точка.
6. Охраната на наетите пасища, мери и ливади от общински поземлен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във фонд е за сметка на ползвателите.
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 7. Режим за ползване, забрани и ограничения:
администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, 7.1. Въвеждат се ограничения за ползването на пасища, включени в
ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение Георг Натура 2000.
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0199/14.02.2020 г., Забранява се:
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., - превръщането на мерите, пасищата и ливадите в обработваеми земи;
Протокол № 07, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния - коситба в размножителния период на птиците;
печат на Общински съвет - Плевен.
- използването на забранени торове и препарати за растителна защита;
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев - унищожаване на видове от флората - късане, изкореняване, изкопа		
ване или сеч;
- преминаване и престой на моторни превозни средства;
- паша на животни над допустимия вид и брой;
Р Е Ш Е Н И Е №105/ 27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от - изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до
синорите.
Общинския поземлен фонд за стопанската 2020-2021 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за 7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50 % или при хвойместното самоуправление и местната администрация, чл. 37 „о” и чл. 37 ново покритие на 50%, стадата задължително се пренасочват към друго
„и” от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 41 пасище.
7.3. Косенето на мерите, пасищата и ливадите да се извършва до 15
от Закона за подпомагане на земеделските производители,
юли като се прави минимум една коситба за съответната година. Допуска се, след задължителната коситба, поддържане и чрез паша. Косенето
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се заР Е Ш И:
I. Приема Годишен план за паша за ползването на мери, пасища и ли- почва от средата към периферията.
II. Дава съгласие за предоставяне под наем на мери, пасища и ливади
вади в землищата на община Плевен за 2020 г.
1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на об- от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.
щина Плевен е съобразен с допустимото натоварване за видовете живот- III. Определя реда и условията за предоставяне на мери, пасища и лини, определен с Национални стандарти за поддържане на земята в добро вади.
1. На собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищземеделско и екологично състояние.
1.1 Допустимото натоварване на мерите, пасищата и ливадите при ни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната инфорспазване на изискванията на чл. 37 „и”, ал. 4 от ЗСППЗ се разпределя мационна система на Българската агенция по безопасност на храните
между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти (БАБХ), без търг, след подадено в срок до 10 март заявление по образец
в съответното землище съобразно броя и вида на регистрираните па- до кмета на Общината. В заявлението се посочва размера и местонахожсищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или дението на имотите, които желаят да ползват под наем. Към заявлението
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от задължително се прилагат следните документи:
15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория - Заявление /по одобрен образец/ по чл. 37 „и”, ал. 5 от ЗСПЗЗ;
и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета - Декларация по чл. 37 „и”, ал.1 от ЗСПЗЗ;
категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназ- - Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански
начение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) животни, отглеждани в животновъден обект (постоянен обект) №.............,
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ.
първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти - Приложение № 2 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански
от осма до десета категория. На правоимащи лица, отглеждащи говеда животни, отглеждани в животновъден обект - пасище (временен обект)
за мляко или месо месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане №..........., регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ.
по дейности от подмерки“Плащания за преминаване към биологично - Приложение № 3 - Опис на собствени и ползвани имоти с начин на
земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“, трайно ползване - мери, пасища и ливади.
включени в направление биологично животновъдство, се разпределят 2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, които колективно ще ползват мерите, пасищата и ливадите без
имоти до 0,15ЖЕ/ХА, независимо от категорията на имотите.
търг. Договорите се сключват от кмета на Община Плевен след предста1.2. Мерки, свързани с пашуването:
вяне на списък от кметовете на населени места.
1.2.1. При свободна паша се спазват следните основни положения:
- начало на пашата - в края на фаза на вретенене на тревните култури 3. На собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, след задоволявапри височина на тревостоя 8 - 10 см за овцете и на 15см за крави;
- да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен; не на нуждите по т. 1 и т. 2 след провеждане на търг, съгласно чл. 37 „и”,
- при силно охрастени пасища да се прилага т. нар. целенасочена паша ал. 13 от ЗСПЗЗ. Договорите се сключват от кмета на Община Плевен за
срок от една стопанска година.
в началото на вегетацията;
- да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да 1.3 На собственици на пасищни селскостопански животни и на лица,
поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологичсе избегне селективното изпасване.
1.2.2. При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на но състояние, след провеждането на търг, съгласно чл. 37 „и”, ал.14 от
ЗСПЗЗ. Договорите се сключват от кмета на Община Плевен за срок от
следните основни положения:
- броят на животните да се съобрази с продуктивното състояние на една стопанска година.
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Търговете се провеждат от кмета на Община Плевен.
IV. Определям годишна наемна цена на мери, пасища и ливади от ОПФ
на земеделски стопани, отглеждащи колективно и индивидуално пасищни селскостопански животни, в размер на пазарна наемна цена на имот,
определени от лицензиран оценител, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото Решение.
V. Определя първоначална тръжна годишна наемна цена за провеждане на търг в размер на пазарна наемна цена на имот, определени от
лицензиран оценител, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото Решение.
VI. Определя срок на договорите за наем на мери, пасища и ливади от
ОПФ, както следва:
- 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021 г., за
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, и за земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, които колективно ще ползват мери, пасища и
ливади. Договорите се сключват от кмета на Общината.
- 1 /една/ стопанска година (за стопанската 2020/ 2021 г.) за земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, и на лица,
поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, след провеждане на търг и договор, сключен от кмета на Община Плевен.
VII. Контролът по изпълнение на договорите по т. VІ за съответните
землища се възлага на кметовете и кметските наместници на населените
места.
VIII. Договори за наем на мери, пасища и ливади от ОПФ със земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни в регистрирани животновъдни обекти в Интегрирана информационна система
на БАБХ, се сключват след подадено заявление с приложени изискуемите по т. IIІ документи. Служебно се удостоверява, че лицето няма
задължения към Община Плевен по ЗМДТ, към Националната агенция
по приходите, задължения към Държавен фонд „Земеделие”, Държавен
поземлен фонд, не дължи такси от предходни години за ползване на пасища и мери, наемни вноски за ползване на земи от Общински поземлен
фонд, както и дължими суми за ползването на земи без правно основание, съгласно чл. 37 „в” от ЗСПЗЗ и други наеми.
IX. Възлага на кмета на Община Плевен да извърши необходимите
действия за правилно и законосъобразно провеждане на процедурите
по отдаване под наем на мери, пасища и ливади от ОПФ и сключи договори.
Приложение № 1 - Средна пазарна наемна цена за землищата на община Плевен и /или пазарна наемна цена на имот, определени от лицензиран оценител. Приложението се намира в ОП „Управление на общински
земи и гори“ и е на разположение на заинтересованите лица.
Приложение № 2 - карти за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели. Приложението се намира в ОП „Управление на общински земи и гори“ и е на разположение на заинтересованите лица.
Приложение № 3 - списък с данни за земеделските стопани или техни
сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях
животни, съгласуван с ОДБХ - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 37 „о” и чл. 37 „и” от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 41 от Закона за подпомагане
на земеделските производители, по предложение от Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0198/14.02.2020 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №
07, 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 №106/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.757.49 в местността Мъртва 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 56722.757.49 в местността „Мъртва долина“
в землището на град Плевен 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 отделните видове територии и
устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план
- План за застрояване за ПИ 56722.757.49 в местността „Мъртва долина“ в землището на гр. 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 администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските
земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона
за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0202/14.02.2020 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №
07, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
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Общински съвет - Плевен.
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
		
Р Е Ш Е Н И Е №107/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН - ПЛАН ЗАРЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти
с идентификатори 668.1063, 668.1064, 668.1065, 668.1066 и 668.1067,
попадащи в границите на УПИ ХІІ - за изложбен център „Плевен
ЕКСПО“, кв. 282а и поземлен имот 668.165, попадащ в границите на
УПИ V - за озеленяване, кв. 282а по плана 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, ал.1 от
Закона за общинската собственост, на основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2,
т.6 от Закона за устройство на територията,

Р Е Ш Е Н И Е №109/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ
56722.666.76, попадащ в границите на УПИ VІІІ-за спортен клуб, кафесладкарница и подземни гаражи, УПИ ХІ-коридор за високо напрежение
в кв.425, и ул. по ок 51б - 92а към ок 83а, по плана за регулация на град
Плевен и сключване на предварителен договор на осн. чл.17, ал.3, във
връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2 и
6 от Закона за устройство на територията при условията на чл.17, ал.3,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закона
Р Е Ш И:
за задълженията и договорите, чл.6 и чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от
1. Приема предложението за изменение на Подробен устройствен Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 и чл.50 от Наредба №7 на
план - План за регулация за поземлени имоти с идентификатори Общински съвет - Плевен,
668.1063, 668.1064, 668.1065, 668.1066 и 668.1067, попадащи в границите на УПИ ХІІ - за изложбен център „Плевен ЕКСПО“, кв. 282а и
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
поземлен имот 668.165, с начин на трайно ползване за второстепенна
Р Е Ш И:
улица, попадащ в границите на УПИ V - за озеленяване, кв. 282а по 1. Приема Подробен устройствен план - План за регулация и застроплана на гр. Плевен.
яване за ПИ 56722.666.76, попадащ в границите на УПИ VІІІ-за спортен
2. Дава съгласие за промяна на характера на част от ПИ 668.165 с на- клуб, кафе-сладкарница и подземни гаражи, УПИ ХІ-коридор за високо
чин на трайно ползване за второстепенна улица по кадастралната карта напрежение в кв.425, и улица по ок 51б-92а, към ок 83а, по плана за
на гр.Плевен, публична общинска собственост, а по регулационния план регулация на град Плевен.
част от УПИ V - за озеленяване, по приложена скица-проект за измене- 2. Дава съгласие за промяна на характера на 22 кв.м. идеални части от
ние на ПУП-ПРЗ по т.1.
улица /ПИ 56722.665.118/ от публична общинска собственост в частна
3. Възлага на Кмета на Община Плевен след завършване на процеду- общинска собственост, по приложена скица - проект към ПУП-ПРЗ по
рите по реда на Закона за устройство на територията, да одобри приетия т.1.
от Общински съвет ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен догоРЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори
вор по чл.17, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, съглас668.1063, 668.1064, 668.1065, 668.1066 и 668.1067, попадащи в гранино приет ПУП-ПРЗ по т.1, за прехвърляне на собственост чрез продажба
ците на УПИ ХІІ - за изложбен център „Плевен ЕКСПО“, кв. 282а и
поземлен имот 668.165, с начин на трайно ползване - за второстепенна на 22 кв.м., придаваема част - общинска собственост и изкупуване на
улица, попадащ в границите на УПИ V - за озеленяване, кв. 282а по 22 кв.м., отчуждаема част - собственост на Албен Бориславов Недков
и Румен Павлов Симеонов, като за изравняване на дяловете никоя от
плана на гр. Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лица да страните не дължи доплащане на другата страна.
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпо- 4. В случай, че изменението на приетия в т.6 с протокол №29/25.07.2019г.
редбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1
не бъде одобрено и не влезе в сила шест месеца след сключване на предна настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във варителния договор, да се извърши нова оценка, въз основа, на която да
връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и се сключи окончателния договор.
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собстве- 5. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след
ност, на основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1 да сключи
на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Общи- окончателен договор за прехвърляне правата на собственост с лицата
на Плевен, с вх.№ ОбС-0203/14.02.2020 г., на заседание на Общински Албен Бориславов Недков и Румен Павлов Симеонов.
съвет - Плевен, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 30 от Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
Плевен.
местната администрация, чл.134, ал.2 и 6 от Закона за устройство на
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев територията при условията на чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона
		
за устройство на територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите, чл.6 и чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската
собственост, чл.2, ал.2 и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - ПлеР Е Ш Е Н И Е №108/27.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 56722.659.1046, вх.№ ОбС-0200/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
попадащ в границите на УПИ І-за болнично заведение, УПИ VІІІ-за озе- проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 32 от дневния ред, и е
леняване и ПИ 1106, кв.841 по плана за регулация на гр. Плевен и сключ- подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с
ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона
Р Е Ш Е Н И Е №110/28.02.2020 г., гр. Плевен
за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,
т.2 и 6 от Закона за устройство на територията при условията на чл.15, ОТНОСНО: Отмяна на Решение №035/19.12.2019 г. и изменение на
ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плевен, за поемаЗакона за задълженията и договорите, и чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 не на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален
от Закона за общинска собственост и чл.50 от Наредба №7 на Общински фонд за градско развитие“ АД - Мениджър на финансов инструмент
„Фонд за градско развитие за Северна България“, част от Оперативсъвет - Плевен,
на програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Експресбанк АД - съфинансираща институция, и осигуряване на допълнителни финансови
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
средства от Бюджета на Община Плевен под формата на собствен
Р Е Ш И:
1. Приема Подробен устройствен план - План за регулация и застро- принос
яване за ПИ 56722.659.1046, попадащ в границите на УПИ І-за болнич- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за
но заведение, УПИ VІІІ - за озеленяване и ПИ 1106 в кв.841, по плана за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.2, чл.4, т.7
и чл.19а от Закона за общинския дълг,
регулация на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен догоОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
вор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, съгласР Е Ш И:
но приет ПУП-ПРЗ по т.1, за продажба на 1 100 кв.м. ид.ч. от общински
поземлени имоти с идентификатори 56722.659.1106 и 56722.659.1107 на §1. Отменя Решение №035/19.12.2019 г. на Общински съвет - Плевен.
„Търговска Лига - Глобален Аптечен Център“ АД, на стойност 81 400 / §2. Изменя Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плевен,
както следва:
осемдесет и една хиляди и четиристотин/ лева без ДДС.
3. В случай, че изменението на приетия по т.6 с протокол №6/06.02.2020г. Изменя т.13 от Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плена ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1, вен, като придобива следната редакция:
не бъде одобрено и не влезе в сила шест месеца след сключване на пред- „т.13. Дава съгласие за осигуряване на собствен финансов принос от
варителния договор, да се извърши нова оценка, въз основа, на която да Бюджета на Община Плевен, равняващ се на 564 860 /петстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет/ лева за проекта, както
се сключи окончателният договор.
4. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след следва:
влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1 да сключи 13.1. Проект „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул.
окончателен договор за прехвърляне правата на собственост с лицата „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов”, на стойност до 464 860 /четиристотин шестдесет и четири хиляди осемстотин
„Търговска Лига - Глобален Аптечен Център“ АД.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във и шестдесет/ лева.
връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 13.2. Проект „Ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните
местната администрация, чл.134, ал.2, т.2 и 6 от Закона за устройство сектори”, на стойност до 100 000 /сто хиляди/ лева.
на територията при условията на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от За- 2. Навсякъде в текста на Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински
кона за устройство на територията, чл.19 от Закона за задълженията съвет - Плевен наименованието „Сосиете Женерал Експресбанк АД“ се
и договорите, и чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинска заменя с „Експресбанк АД“.
собственост и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по §2. В останалата си част Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ съвет - Плевен остава непроменено.
ОбС-0204/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про- §3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходиведено на 27.02.2020 г., Протокол № 07, точка 31 от дневния ред, и е ми правни и фактически действия, във връзка с изпълнението на насто-
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ящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.2, чл.4, т.7 и чл.19а от Закона за общинския
дълг, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0031-3/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.02.2020 г., Протокол № 08, точка 1 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №111/28.02.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Сборния бюджет на Община Плевен за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4
и ал. 5 и чл. 52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 94, ал. 2, 3 и 4 и чл. 39 от Закона за публичните
финанси, чл. 3 и чл. 4 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 2, 3 и 4
и чл. 15 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен и във връзка с
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за
2020 год. и ПМС № 381/2019 год. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2020 година,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема сборния бюджет на Община Плевен за 2020 година, както следва:
1.1. По прихода в размер на 111 647 548 лева, Приложения № 1 и №
2, в това число:
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 72 010
321, от тях:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 63 081
634 лева;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи - 662 000 лева ;
1.1.1.3 Възстановени трансфери/субсидии/ за ЦБ - /-/2 737 лева;
1.1.1.4 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер
на 385 934 лева;
1.1.1.5 Трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС -981 лева;
1.1.1.4 Финансиране на дефицита - 7 882 509 лева, в т. ч.: Преходен
остатък от 2019 год. в размер на 8 445 700 лева; Временно съхранявани
средства и средства на разпореждане - /-/ 557 175 лева и Друго финансиране - /-/ 6 016 лева.
1.1.2 Приходи за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 39 637 227 лева, в това число:
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на - 18 975 000 лева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на -17 506 500 лева;
1.1.2.3. Трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на - 4 675 400
лева, в т.ч.:
1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на - 3 612 600 лeва, от
които за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 278 900 лв.;
1.1.2.3.2 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности
- 1 062 800 лв.,
1.1.2.4. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС - /-/ 9 890 662 лв.,
от тях:
1.1.2.4.1.Трансфери между бюджети в размер на - /-/ 573 067 лв. в т.ч:
за ДКТ „Иван Радоев” - 195 000 лв.; Плевенска филхармония - 265 000
лв. и Съфинансиране по проект „Красива България” - 113 067 лв.
1.1.2.4.2. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС в размер на - /-/
9 317 595 лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС
- /-/ 3 916 693 лева.;
1.1.2.6. Финансиране на дефицита 12 287 682 лева, в т.ч.:
1.1.2.6.1 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната - /-/ 65
557 лв.;
1.1.2.6.2 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната 16 625 967 лв.;
1.1.2.6.3 Погашения по дълг.. заеми от други лица в страната /ФЛАГ/
- /-/ 3 150 464 лв.;
1.1.2.6.4 Събрани ср-ва и изв.плащания от/за сметки за СЕС - /-/ 22 874 лв.
1.1.2.6.5 Друго финансиране - /-/ 3 301 000 лв. /Отчисления към РИОСВ за закриване и изграждане на депа/;
1.1.2.6.6 Преходен остатък от 2019 година - 2 201 610 лв.
1.2. По разходите в размер на 111 647 548 лева, разпределени по функции, групи, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 3;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на - 72 010 321
лева;
1.2.2. За местни дейности в размер на 36 206 570 лева, в т.ч.: резерв
за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 986 553 лева, от
които 450 000 лв. за осигуряване устойчивост на изпълнени проекти по
оперативни програми на Европейския съюз;
1.2.3. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи и от изравнителна субсидия в размер
на 3 430 657 лева.
2. Приема инвестиционната програма за 2020 година /поименен списък на обектите, видовете разходи и източниците на финансиране/ в размер на 11 930 091 лв. Приложение № 4, като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи за 2020 год., вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 1 724 800 лева.
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с други местни приходи
и преходни остатъци 6 973 912 лева.;
2.3. Приема разпределението на средствата от преходни остатъци от
целеви трансфери за капиталови разходи от 2018 год. и 2019 год. 3 231
379 лева.;
3. Приема бюджети по отделни разпоредители, както следва:
3.1. Собствения бюджет на Община Плевен за 2020 година (включително кметствата: Ласкар, Горталово, Къртожабене, Тученица, Тодорово, Ралево, Къшин и Радишево), Общински съвет - Плевен и второстепенните разпоредители, които не са на делегиран бюджет в размер на
57 300 666 лева, съгласно Приложение № 3 А;
3.2. Бюджети на заведенията, прилагащи системите на делегиран бюджет, съгласно Приложение №.3 Б
3.3. Бюджети на кметствата със самостоятелен бюджет, съгласно Приложение № 3В;
4. Приема разпределението на преходните остатъци по разпоредители
с бюджети, съгласно Приложения №8, №8А , №8Б и №8В;
5. Утвърждава приходите, разходите и числеността на персонала на
общинските предприятия за 2020 година - ОП „Жилфонд”, ОП „Център
за градска мобилност”, ОП „Акварел”, ОП „Общински медиен център”
и ОП „Управление на общински земи и гори”, съгласно Приложение №
9А; 9Б; 9В и 9Г и 9 Д;

6. Приема актуализираната бюджетна прогноза, съгласно Приложения
№ 11,11А;
7. Определя размери на общински дълг, както следва:
7.1. Лимит за поемане на нов общински дълг /максимален размер/ 5 500 000 лв.
7.2. Лимит за поемане на нов общински дълг чрез ФЛАГ /максимален
размер/ - 10 000 000 лв.
7.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции
към края на 2020 год. в размер на 4 845 000 лв. Приложения 7А;
7.4. Максимален размер на общинския дълг в края на 2020 год., поет
чрез ФЛАГ, в размер на 8 630 503 лв. Приложение № 7Б
8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година, съгласно чл. 94, ал.3, т.1
от Закона за публичните финанси, в размер до 31 500 000 лв.;
9. Определя размера на наличните в края на 2020 година задължения
за разходи, на основание чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси в размер до 5 000 000 лв.;
10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2020 год., съгласно чл.94, ал.3, т.2 от Закона за
публичните финанси, в размер до 30 000 000 лв.;
11. Определя размера на наличните към края на 2020 год. поети ангажименти за разходи, съгласно чл.94, ал.3, т.2, в размер до 16 200 000 лв.;
12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства
от Европейския съюз. Приложение №10 и поименен списък на инвестиционните обекти, финансирани със средства от ЕС. Приложение №
10 А;
13. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година,
които ще бъдат разплатени от бюджета на 2020 година - 54 157лв. и приема план-график за обслужване на просрочените задължения. Приложение № 14;
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда
да бъдат събрани през 2020 година не по-малко от 108 000 лв.;
15. Определя размера на средствата за културни мероприятия в Културния календар за 2020 година - 373 800 лв., съгласно Приложение
№ 13;
16. Определя средства в група „Физическа култура и спорт” „местни
дейности“ през 2020 година в размер на 540 000 лева, в т.ч.: 210 000 лв.
за подпомагане на спортните клубове, отговарящи на условията по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен; за ДЮШ ОФК „Спартак - Плевен” - 100 000 лв.; ДЮШ „Вихър” гр. Славяново - 10 000 лв; и за ДЮШ
БК „Спартак - Пл.” - 80 000 лв.
17. Определя размера на средствата за:
17.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от плановите средства
за основна работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения;
17.2. Представителни разходи за Председателя на Общинския съвет не повече от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка
за дейност „Общинска администрация”;
17.3. Представителни разходи за Кмета на Община Плевен - не повече
от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация”;
17.4. Представителни разходи за кметове на кметствата и кметски наместници - не повече от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация” по бюджета на
кметството или бюджетната сметка;
17.5. Определя доплащане към храната в детска млечна кухня - 0,50
лв. на 1 храноден.
17.6. Определя, считано от 01.01.2020 година, следните среднодневни
хранителни оклади, за храната на децата в детските ясли, детските градини, обединените детски заведения и ползващите услугите на Домашен социален патронаж, както следва:
17.6.1. За детски ясли и ДГ в размер на 2,60 лева;
17.6.2. За седмични детски ясли и ДГ в размер на 2,80 лева;
17.6.3. За едно лице, ползващо услугите на Домашен социален патронаж - 2,70 лева.
17.7.Определя максимални цени за закупуване на облекло на работниците и служителите по трудови правоотношения, финансирани от
Бюджета на Община Плевен през 2020 година в размер 250 (двеста и
петдесет) лева.
17.7.1 Определя максимални цени за закупуване на представително
облекло на педагогическия персонал по трудови правоотношения, финансирани от Бюджета на Община Плевен през 2020 година, в размер на
420 /четиристотин и двадесет/ лева.
17.7.2 Определя максимални цени за закупуване на работно облекло на
непедагогическия персонал по трудови правоотношения, финансирани
от Бюджета на Община Плевен през 2020 година, в размер на 320 /триста и двадесет/ лева;
17.8. На пътуващите служители, притежаващи специалност и квалификация: лекар, медицинска сестра, счетоводител, специалист по бюджета, финансите, човешките ресурси и социалните услуги, специалист
“ГР и ВО”, служители в културните институти и събирачи на приходи,
ако няма кандидати от населеното място, съгласно длъжностната характеристика се заплащат част от транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, както следва:
- 90 на сто до гр. Славяново и с. Беглеж;
- 85 на сто за всички останали населени места.
17.9. Упълномощава Кмета на Общината да утвърждава поименни
списъци на работниците и служителите, които могат да използват безплатен превоз в рамките на населеното място при изпълнение на служебните
си задължения, произтичащи от характера на трудовата им дейност.
17.10. От Общинския бюджет да се изплащат помощи за издаване на
смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и закопаване на гроб в размер до 250 (двеста и петдесет) лева.
Помощта да се предоставя за починали самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
17.11. Упълномощава Кмета на Община Плевен да извършва разходи
до 300 лева за еднократни помощи на нуждаещи се жители от община
Плевен.
17.12. При навършване на 100 (сто) годишна възраст на жител да се
предоставят 500 (петстотин) лева от общинския бюджет.
17.13. На първото родено дете през 2020 година в Община Плевен,
на което родителите са пълнолетни граждани и с постоянен и настоящ
адрес на територията на Общината, да се предоставят 600 лева от общинския бюджет. При раждане на второ дете в семейството, на което и
двамата родители, отговорят на следните критерии:
- да са пълнолетни граждани;
- да са с непрекъснати здравноосигурителни права;
- да нямат задължения към Община Плевен;
- да са постоянен и настоящ адрес на територията на Община Плевен,
минимум 3 /три/ години;
- да са с образователен ценз минимум „средно образование“,
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се предоставя еднократна финансова помощ в размер на 200 лева от
общинския бюджет.
18. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12.
При промяна на лицата - ръководители на съответните структурни звена -второстепенни разпоредители с бюджет през 2020 година, възлага на
Кмета на Общината да извърши съответните промени.
19. Възлага на Кмета на Общината:
19.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет през 2020 година;
19.2. Да ограничава или да спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и
разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол,
до преустановяване на нарушението / чл.130 от Закона за публичните
финанси и чл.48, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен/;
19.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите
средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;
19.4 Да извършва промени по бюджета на Община Плевен с размера на
възстановените средства от РИОСВ от отчисленията по ЗУО, натрупани
по сметката на Общината;
19.5. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общ ински програми и
проекти;
19.6. Да публикува Бюджета на Община Плевен на интернет страницата на Общината в срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет;
19.7. Да представи Бюджета на Общината на Сметната палата и Министерство на финансите в срок до един месец от приемането му;
19.8. Да представя пред Общинския съвет периодично информация за
извършените промени по т. 20.1 и т. 20.2;
20. Оправомощава Кмета на Община Плевен да извършва компенсирани промени /чл. 125 от Закона за публични финанси и чл. 42 от Наредба
№ 10 на Общински съвет-Плевен/:
20.1. В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение
на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават
стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност;
20.2. В частта на местните дейности - между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя
общия размер на разходите;
20.3. Да направи Предложение до Министъра на Финансите по реда на
чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 година за трансформиране на целева субсидия
за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършването на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична
мрежа;
20.4. Да се разпорежда с бюджетния резерв;
20.5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на Общината за изпълнение на Общинския
план за развитие;
20.6. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по Общинския бюджет и други сметки, с които да се
финансират плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, както и за текущи
разходи през годината. Средствата да бъдат възстановявани при верифициране на разходите.
21. Да сключи договори с Министерство на културата за разчетената субсидия по бюджета на общината за ДКТ „Ив. Радоев” и Плевенска
филхармония;
22. Да се осигурят средства от местните приходи през 2020 год. за:
22.1. Подпомагане дейността на Асоциация „Диабет” в размер до 4 000 лв.;
22.2.Подпомагане дейността и за мероприятия под патронажа на Община Плевен със Съюз на слепите в размер до 3 000 лв.;
22.3. Подпомагане дейността и участие в мероприятия на Клубовете
на пенсионера и хората с увреждания на територията на община Плевен,
Съюза на пенсионерите - Плевен и Ветераните спартакисти в размер до
7 000 лв.;
22.4. За подпомагане на дейността и за съвместни мероприятия с Община Плевен на други обществени организации до 25 000 лв., в т. ч.
подпомагане дейността на Мото клуб „Огнени сенки” за провеждане на
Мото събор до 5 000 лв.;
22.5. Подпомагане на младежки инициативи и включването им в Календар за младежки дейности на Община Плевен в размер до 10 000
лева;
22.6. За покриване стойността на картите за пътуване на Почетни и
Заслужили граждани на Община Плевен по всички тролейбусни линии
на „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен в размер до 5 000 лв.;
22.7. За подпомагане организацията и провеждането на празниците в
населените места в община Плевен:
- за гр. Славяново - до 2 000 лв.;
- за населени места с население над 1 000 жители по НА - до 1 800 лв.;
- за населени места с население от 500 до 1 000 жители по НА - до
1 600 лв.;
- за населени места с население под 500 жители по НА - до 1 400 лв.
22.8. За подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби,
съгласно Правилник, приет от Общински съвет - Плевен - до 20 000 лева.
23. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложения №5
и №6
24. Утвърждава основните месечни работни заплати на Кмета на Община Плевен, кметовете на кметства и кметски наместници, съгласно
Приложение № 15.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал.1 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2, 3
и 4 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 3 и чл. 4 от Закона за
общинския дълг и чл. 34, ал. 2, 3 и 4 и чл. 15 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Плевен и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 год. и ПМС № 381/2019 год. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 година, по предложение от Милен Яков- ВРИД Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0149/23.01.2020 г. и решение на Председателски съвет, проведен на 17 февруари 2020 г. за обсъждане на предложението на заседание
на Общински съвет - Плевен на 28.02.2020 г. На заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.02.2020 г., Протокол № 07, точка 2 от
дневния ред е прието Решението и подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

