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Уважаеми съграждани,
Страната ни си намира 

в безпрецедентна ситуация, 
овладяването на която изис-
ква личната ангажираност на 
всеки един от нас. Много хора 
имат нужда от помощ и под-
крепа. Обръщам се към всеки, 

На тържествено заседание 
Общинският съвет на Плевен по-
ложи нова клетва за мандат 2019-
2023 г. До ситуацията се стигна 
след като ОИК - Плевен отмени 
решението си за избор на местен 
парламент от октомври 2019 г. 
и излезе с ново. Това стана след 
влязло в сила решение на Ад-
министративния съд. Съгласно 
Решението на ОИК, промените 
в състава на Общински съвет 
- Плевен са две: новите имена 
са Стефан Петков от МК „Ние, 
гражданите“, който зае мястото 
на Цветан Антов от АБВ и Геор-
ги Славов от БДЦ, който замени 
съпартиеца си Ивайло Петров. 
Решението на ОИК за новия със-
тав на ОбС е обжалвано, но това 
не спира изпълнението му. При 
така създалата се ситуация и 
след консултации с юристи, със 
Заповед на областния управител 
на Плевенска област бе свикано 
първо заседание на новия състав. 
Той включва представители на 
10 партии и коалиции. Разпреде-
лението на 41-те мандата в ново-
конструирания Общински съвет е 
следното: ПП ГЕРБ - 10 мандата; 
„БСП за България“ - 8 мандата; 
МК „Демократична България - 
Обединение /СДС, БЗНС/“ - 7 
мандата; ПП ВМРО - БНД - 4 
мандата; ПП БДЦ - 4 мандата; 
ДПС - 3 мандата; ПП АБВ - 2 ман-
дата; ПП „Движение Гергьовден“ 
- 1 мандат; ПП „Воля“ - 1 мандат; 
МК “Ние, гражданите” - 1 мандат. 

С оглед опазване здравето 
на всеки, заседанието се прове-
де при спазване на всички про-
тивоепидемични мерки заради 
случаите на коронавирус и обя-
веното извънредното положение 
в страната. Съгласно издадената 
заповед, съветниците заседаваха 
при закрити врати за граждани и 

медии. С цел осигуряване на ин-
формация присъстващите жур-
налисти имаха възможност да 
слушат на живо в зала, съседна на 
тази, в която върви заседанието. 
Достъпът до залите ставаше след 
измерване на температурата на 
всеки от присъстващо на място 
медицинско лице.  

В изпълнение на Закона за 
местното самоуправление и 
местната администрация тър-
жествената сесия започна с хим-
на на Република България и с 
химна на Европа. Областният 
управител Мирослав Петров от-
кри сесията с пожеланието за ус-
пешен мандат и работа в името 
на гражданите. Последва полага-
не на клетва, а веднага след това 
председателското място зае доай-
енът доц. д-р Евгения Бързашка, 
която по закон ръководи първото 
заседание до избор на председа-
тел. В словото си доц. Бързашка 
акцентира върху отговорността 
на всеки един от общинските 
съветници за решаването на съд-
бата на хората в община Плевен 
в следващите четири години. 
„Нека изоставим популистките 
обещания, да стъпим здраво на 
земята и да се захванем за реална 
и възможна, в условията на из-
вънредното положение, работа. 
Справянето с кризата изисква 
здрав разум, строга дисципли-
на и себеотрицание. Предстоят 
трудни времена, но консолида-
цията на всички нас, от нея зави-
си бъдещето на Плевен и хората 
в общината“, каза в обръщението 
си доц. д-р Бързашка. Тя пожела 
на всички да работят заедно като 
екип и призова да загърбят раз-
личията помежду си и превъз-
могнат егото си в името на мъд-
рото управление за Плевен.

Дневният ред на заседанието 

продължи с избор на председател. 
След две тайни гласувания в 

рамките на час, Общинският съ-
вет на Плевен избра за председа-
тел Мартин Митев. За него втория 
път бяха пуснати 25 бюлетини от 
общо 38 намерени действителни. 

В рамките на трето заседание 
за деня Общинският съвет на 
Плевен прегласува част от пред-
ложенията си, приети на сесията 
на 27 февруари. Това се наложи, 
тъй като местният парламент 
формално престава да съществу-
ва на 19 февруари тази година с 
решението на ВАС. При така съз-
далата се ситуация приетите от 
съветниците решения на заседа-
нията на 27 и 28 февруари 2020 г. 
се оказаха нищожни, което нало-
жи тяхното прегласуване от но-
вия състав на ОбС. Сред потвър-
дените отново решения са тези за 
утвърждаване състав на две ко-
мисии - Комисия за отпускане на 
общински финансови средства за 
подпомагане участието в състе-
зания на деца с изявени дарби от 

училища в общината и Комисия 
за одобряване на критерии и от-
пускане на средства, постъпили 
от дарения и спонсорства за от-
пускане на годишни стипендии и 
еднократни помощи за участие в 
мероприятията от национално и 
международно значение, а също 
така и за деца-сираци; за участие 
на Община Плевен в Сдружение 
с нестопанска цел в обществе-
на полза „Северозападен реги-
онален иновационен център по 
мехатроника“ с водеща роля в 
Сдружението на Висшето воен-
новъздушно училище „Георги 
Бенковски“; избор на 24 съдебни 
заседатели за Районен съд - Пле-
вен. Прегласувани бяха и всички 
предложения от 27-ми, касаещи 
подробни устройствени планове.

На поредно извънредно засе-
дание ОбС избра заместник-пред-
седатели и постоянни комисии. 
През този мандат заместниците 
на Мартин Митев ще са Петя Ва-
силева от ГЕРБ, Свилен Трифо-
нов от МК „Демократична Бъл-
гария - Обединение“, Николай 
Маринов от БДЦ и Васил Петков 
от ДПС. 

Както и до сега постоянните 
комисии в ОбС - Плевен ще са 10. 
В техните състави бяха направени 
някои изменения (Съставите на 
комисиите можете да видите в ре-
шение № 144/19.03.2020 г. на стр. 
5). За председател на 9-членната 
комисия по „Стопанска политика 
и транспорт” беше избран Хрис-
тослав Михайлов. Постоянна ко-
мисия по „Бюджет и финансова 
политика” също ще се състои от 9 
членове, а председател ще е Пепо 
Петков. Владислав Монов оглави 
9-членната комисия по „Общин-
ска собственост и инвестиционна 
политика”, а Петя Василева ще 
председателства ПК по „Култура, 
вероизповедания и международ-
на дейност”. 

През този мандат комисията 
по „Образователна политика и 
читалищна дейност” ще бъде ог-

ОбС - Плевен с втора клетва за мандат  2019-2023 г.

лавявана от Цветелин Горанов, а 
по „Младежки дейности, спорт и 
туризъм” - от Йордан Грижов. 

ПК по „Здравеопазване и со-
циална политика” ще е от 7 чле-
на и ще бъде водена от доц. д-р 
Евгения Бързашка - Христова. 
Комисията по „Устройство на 
територията, екология и земеде-
лие” ще се оглавява от Йордан 
Василев, по „Обществен ред н 
сигурност” - от Николай Мари-
нов и по „Законност и контрол 
по изпълнение на решенията” - 
от Свилен Трифонов.

С 36 гласа „за“, 4 „въздържал 
се“ и нито един глас „против“, 
Общинският съвет прие пред-
ложения проект за бюджет на 
Общината за 2020 година. При-
емането бе съпроводеното с ръ-
копляскания в залата и благодар-
ност към всички за отговорното 
поведение. „Искам да благодаря 
на всички колеги общински съ-
ветници за проявеното отговорно 
държавническо и политическо 
поведение. На заседанието поли-
тиканстването бе оставено на за-
ден план и всички се обединихме 
по най-бързия начин да приемем 
Бюджет 2020 на Община Плевен. 
Приетият бюджет е във вида, 
внесен от кмета на Общината с 
малки допълнения в отделни тек-
стове. Приехме този основен фи-
нансов документ с презумцията, 
че по-добре несъвършен бюджет, 
но някакъв бюджет в ситуацията, 
в която се намираме в момента 
всички. Освен това многократ-
но съм казвал, че бюджетът не 
е свещена крава и той може да 
бъде променян по всяко време на 
годината“, каза след заседанието 
председателят Мартин Митев.

В изпълнение на препоръките 
на Националния оперативен щаб 
и предприетите противоепиде-
мични мерки на територията на 
цялата страна заради COVID-19, 
следващото заседание на Общин-
ски съвет - Плевен ще се проведе 
на 30 април.

Кметът Георг Спартански с призив към плевенчани
който има желание и въз-
можности да помогне, да 
се включите в Кампанията 
по набиране на добровол-
ци. Вашето съдействие е 
нужно за осигуряването 
на социални грижи на най-
рисковата група- възраст-
ните хора, като при необ-
ходимост да ги снабдявате 
с продукти от първа необ-
ходимост и лекарства.

Ако сте готов да се 
включите като доброволец, 
моля, пишете на следния елек-
тронен адрес: mayor@pleven.bg. 
Важно е да посочвате вашите 
три имена, своите професионал-
ни умения и телефон за връзка, 
на който ще се свържем с Вас. 
За всеки един от доброволците, 

които ще бъдат ангажирани 
при възникване на необходи-
мост, ще бъдат осигурени не-
обходимите предпазни сред-
ства.

Вярваме, че личната отго-
ворност на жителите на Общи-
ната и стриктното спазване на 
предприетите ограничителни 
мерки ще подпомогната уси-
лията ни за справяне с трудна-
та ситуация.

В момент на кризи ние сме 
доказвали, че можем да бъдем 
единни, да си помагаме  взаим-
но и да се справяме с предиз-
викателствата. Сигурен съм, 
че с общи усилия, ще успеем!

Благодаря на всеки, който е 
готов да участва в тази хуман-
на мисия!
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Р Е Ш Е Н И Е № 112/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия и приемане на 

Правила за провеждане на процедура по избор на Председа-
тел на Общински съвет - Плевен

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното само-
управление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира временна комисия за провеждане на таен избор 
на Председател на Общинския съвет.

2. Комисията по т.1 да бъде в състав от 5 члена. 
3. Избира състав на Временната комисия по т.1, както 

следва:
3.1. Моника Събева Чочева - Лилакова;
3.2. Петя Крумова Василева;
3.3. Пепо Василев Петков;
3.4. Борислав Пламенов Георгиев;
3.5. Георги Спасов Славов;
4. Избира за Председател на Временната комисия по т.1 

г-жа Петя Крумова Василева.
5. Приема процедурни правила за избор на Председател на 

Общински съвет - Плевен, както следва:
5.1. Бюлетината да бъде бяла на цвят и интегрална, в нея 

да са записани имената на кандидатите за председател, по 
азбучен ред, с празни квадратчета пред имената, вертикално 
подредени и разделени от хоризонтални черти. Гласуването 
да става чрез поставяне със син химикал на знак върху съ-
ответното квадратче. За редовна и действителна да се смята 
всяка поставена в непрозрачен плик бюлетина, върху която 
да има поставен знак Х или V със син химикал, върху едно 
от квадратчетата, обозначаващи съответен избор. След гла-
суването, бюлетините да бъдат поставени в плик в кабината 
за таен вот от гласуващите общински съветници. Пликовете 
да се поставят в урната пред комисията по т.3.

5.2. Трима от съветници от състава на комисията полагат 
подпис върху бюлетината, преди да бъде давана на общин-
ските съветници за гласуване. Общинските съветници ще 
бъдат извиквани за гласуване по азбучен ред. Съветници от 
комисията гласуват след изчерпване броят на желаещите да 
гласуват съветници.

5.3. Бюлетините, неотговарящи на изискванията по т.5.1. 
и без подписи от поне трима от съветниците в комисията 
да се считат за недействителни. Излизащият извън съответ-
ното квадратче положен знак не прави бюлетината недей-
ствителна, ако същият не излиза от полето на съответния 
вариант за избор.

5.4. След приключване на преброяването на бюлетините, 
комисията съставя протокол, в който се вписват броят на 
гласовете „За“ съответния кандидат, както и недействител-
ните бюлетини. Протоколът се подписва от пълния състав 
на комисията и се предава на председателстващия заседа-
нието на Общинския съвет, който обявява резултатите. Кан-
дидатът се счита за избран ако за него са гласували повече 
от половината от общия брой съветници.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
      

        
Р Е Ш Е Н И Е №113/16.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация за 
мандат 2019-2023 година

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодейст-
вието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 
година.

2. Текстът на Правилника по т.1 е неразделна част от на-
стоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, по предложение от Мартин Митев - Об-
щински съветник от ПП „ГЕРБ“, с вх. №003-1/16.03.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
16.03.2020 г., Протокол № 09, точка 4 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 114/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Насрочване на заседание на Общински съ-

вет - Плевен, по искане на общински съветници 
На основание чл. 23, ал.3 и ал.4, т.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Общински съвет - Плевен се свиква на заседание по 
искане на 26 общински съветници на 16.03.2020 г. от 15.15 
ч. в Конферентна зала в сграда „Гена Димитрова“, ул. „Д. 
Константинов“ №2, град Плевен, на основание чл. 23, ал.3, 
ал.4, т.2 и във връзка с чл.28, ал.1, предложение второ от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция  при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на Председател на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 115/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Временна комисия и приемане на 

Правила за провеждане на процедура по избор на Председа-
тел на Общински съвет - Плевен

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното само-
управление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира временна комисия за провеждане на таен избор 
на Председател на Общинския съвет.

2. Комисията по т.1 да бъде в състав от 5 члена. 
3. Избира състав на Временната комисия по т.1, както 

следва:

3.1. Моника Събева Чочева - Лилакова;
3.2. Петя Крумова Василева;
3.3. Пепо Василев Петков;
3.4. Борислав Пламенов Георгиев;
3.5. Георги Спасов Славов;
4. Избира за Председател на Временната комисия по т.1 

г-жа Петя Крумова Василева.
5. Приема процедурни правила за избор на Председател на 

Общински съвет - Плевен, както следва:
5.1. Бюлетината да бъде бяла на цвят и интегрална, в нея 

да са записани имената на кандидатите за председател, по 
азбучен ред, с празни квадратчета пред имената, вертикално 
подредени и разделени от хоризонтални черти. Гласуването 
да става чрез поставяне със син химикал на знак върху съ-
ответното квадратче. За редовна и действителна да се смята 
всяка поставена в непрозрачен плик бюлетина, върху която 
да има поставен знак Х или V със син химикал, върху едно 
от квадратчетата, обозначаващи съответен избор. След гла-
суването, бюлетините да бъдат поставени в плик в кабината 
за таен вот от гласуващите общински съветници. Пликовете 
да се поставят в урната пред комисията по т.3.

5.2. Трима от съветници от състава на комисията полагат 
подпис върху бюлетината, преди да бъде давана на общин-
ските съветници за гласуване. Общинските съветници ще 
бъдат извиквани за гласуване по азбучен ред. Съветници от 
комисията гласуват след изчерпване броят на желаещите да 
гласуват съветници.

5.3. Бюлетините, неотговарящи на изискванията по т.5.1. 
и без подписи от поне трима от съветниците в комисията 
да се считат за недействителни. Излизащият извън съответ-
ното квадратче положен знак не прави бюлетината недей-
ствителна, ако същият не излиза от полето на съответния 
вариант за избор.

5.4. След приключване на преброяването на бюлетините, 
комисията съставя протокол, в който се вписват броят на 
гласовете „За“ съответния кандидат, както и недействител-
ните бюлетини. Протоколът се подписва от пълния състав 
на комисията и се предава на председателстващия заседа-
нието на Общинския съвет, който обявява резултатите. Кан-
дидатът се счита за избран ако за него са гласували повече 
от половината от общия брой съветници.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 116/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет 

- Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, след проведено тайно гласуване с 25 гласа “за”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Избира г-н МАРТИН ТОДОРОВ МИТЕВ за Председател 
на Общински съвет - Плевен.

На основание направено процедурно предложение от 
Председателя на Общински съвет - Плевен за насрочване 
на следващо заседание на Общинския съвет и съгласно ре-
зултата от проведеното гласуване Общински съвет - Плевен 
прие следното

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 117/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Насрочване на заседание на Общински съ-

вет - Плевен, по предложение от Мартин Митев - Предсе-
дател на Общински съвет - Плевен 

На основание чл. 23, ал.3 и ал.4, т.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Общински съвет - Плевен се свиква на заседание по 
инициатива на Председателя на Общинския съвет, г-н Мар-
тин Митев на 16.03.2020 г. от 16.12 ч. в Конферентна зала в 
сграда „Гена Димитрова“, ул. „Димитър Константинов“ №2, 
град Плевен, на основание чл. 23, ал.3, ал.4, т.1 и във връзка 
с чл.28, ал.1, предложение второ от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация  при следния

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

1. Предложение относно избор на Комисия за одобряване 
на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения 
и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и едно-
кратни помощи за участие в мероприятията от национално 
и международно значение, а също така и деца-сираци, чийто 
родители са загинали при особени ситуации.

Внася: Мартин Митев - Председател на Общински съ-
вет - Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение 
№1019/26.07.2018 г. на Общински съвет- Плевен.

Внася: Мартин Митев - Председател на Общински съ-
вет - Плевен

3. Предложение относно избор на Комисия за отпускане 
на финансови средства от бюджета на Община Плевен за 
подпомагане участието в състезания на деца с изявени дар-
би от училища в Община Плевен.

Внася: Мартин Митев - Председател на Общински съ-
вет - Плевен

4. Предложение относно отмяна на Решение 
№101/25.02.2016 г. и утвърждаване на нов състав на Общин-
ски съвет по наркотични вещества.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
5. Предложение относно участие на Община Плевен в 

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северо-
западен регионален иновационен център по мехатроника“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
6. Предложение относно Избор на съдебни заседатели за 

Районен съд - Плевен.
Внася: Комисия по Решение №048/19.12.2019 г. на Об-

щински съвет - Плевен
7. Предложение относно приемане на доклади за състоя-

нието на Системите за финансово управление и контрол за 
2019 година на търговските дружества с общинско участие.

Внася: Постоянна комисия по „Стопанска политика и 
транспорт“

8. Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в 
Община Плевен за периода от 01.01.2020 год. до 31.12.2020 
год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно кандидатстване на Община Пле-
вен с проект „Ремонт на ОВК инсталации на Зала „Спартак“ 
- град Плевен“ за външно финансиране от Министерството 
на младежта и спорта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
10. Предложение относно кандидатстване на Община 

Плевен с проект „Ремонт на „Зала по борба“ - град Плевен“ 
за външно финансиране от Министерството на младежта и 
спорта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
11. Предложение относно кандидатстване на Община Пле-

вен с проект „Ремонт на „Зала по волейбол“ - град Плевен“ 
за външно финансиране от Министерството на младежта и 
спорта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
12. Предложение относно изпълнение на задължение по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за проект „Разработване на Комплексна 
програма за качество на атмосферния въздух за периода 
2021-2025 г. на Община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
13. Предложение относно изпълнение през 2019 г. на мер-

ки от Програма за намаляване на нивата на замърсителите и 
за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух 
(КАВ) на територията на град Плевен по показателите фини 
прахови частици с размер до 10µm (ФПЧ10) и полициклич-
ни ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за 
периода 2016-2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
14. Предложение относно отчет за резултатите от управле-

нието и разпореждането с общинската собственост за пери-
ода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
15. Отчет за изпълнението на Програмата за управление 

на четвъртата година от мандат 2015-2019 г. на Кмета на 
Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
16. Програма за управление на Кмета на Община Плевен 

за периода 2019-2023 г.
Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
17. Предложение относно увеличаване капацитета на До-

машния социален патронаж - с. Коиловци, Община Плевен.
Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
18. Предложение относно даване на съгласие на „Тролей-

бусен транспорт“ ЕООД за учредяване на строеж и серви-
тут на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за построяване на 
трансформаторен пост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
19. Предложение относно промяна на Решение 

№021/28.11.2019 г. на Общински съвет - Плевен за продаж-
ба 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.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
20. Предложение 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.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
21. Предложение относно закупуване на недвижим имот 

- жилищна сграда с идентификатор 67088.701.1362.1, нахо-
дяща се в гр. Славяново, ул. „Лиляна Димитрова“ №20. 

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен 
22. Предложение относно предоставяне безвъзмездно 

за управление на Министерството на младежта и спор-
та на обособена част от нежилищен имот, частна об-
щинска собственост - офис №11, находящ са на ІІ етаж 
от сградата на Спортна зала „Спартак“, актуван с АОС 
№38134/02.11.2012 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
23. Предложение относно предоставяне за ползване на 

мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за 
стопанската 2020-2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
24. Предложение относно Разрешение за изработва-

не на проект за подробен устройствен план - план за застро-
яване за ПИ 56722.757.49 в местността Мъртва долина в 
землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елемен-
тите на техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние за изработване на подробен устройствен план

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
25. Предложение относно Проект за изменение на ПОД-

РОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗАРЕГУЛАЦИЯ 
И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 
668.1063, 668.1064, 668.1065, 668.1066 и 668.1067, попада-
щи в границите на УПИ ХІІ - за изложбен център „Плевен 
ЕКСПО“, кв. 282а и поземлен имот 668.165, попадащ в гра-
ниците на УПИ V - за озеленяване, кв. 282а по плана на гр. 
Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
26. Предложение относно Проект за изменение на ПОД-

РОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ 
И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 56722.659.1046, попадащ в грани-
ците на УПИ І-за болнично заведение, УПИ VІІІ-за озеленя-
ване и ПИ 1106, кв.841 по плана за регулация на гр. Плевен 
и сключване 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.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
27. Предложение относно приемане на проект за измене-

ние на действащия Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за ПИ 56722.666.76, попадащ в гра-
ниците на УПИ VІІІ-за спортен клуб, кафе-сладкарница и 
подземни гаражи, УПИ ХІ-коридор за високо напрежение в 
кв.425, и ул. по ок 51б - 92а към ок 83а, по плана за регула-
ция 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 На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен 
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №118/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Комисия за одобряване на кри-

терии и отпускане на средства, постъпили от дарения и 
спонсорства за отпускане на годишни стипендии и едно-
кратни помощи за участие в мероприятията от национал-
но 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 администра-
ция, 

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 крите-
рии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спон-
сорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни 
помощи за участие в мероприятията от национално и меж-
дународно 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 предста-
вители на общинската администрация.

3. Определя персоналния състав на Общинските съветни-
ци 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 решение-
то.

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 предложе-
ние от Мартин Митев - Председател на Общински съвет 
- Плевен, с вх.№ ОбС-0081/11.02.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Про-
токол № 11, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №119/16.03.2020 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 За-

кона 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 по-
стъпили искания. Заседанията се насрочват от председателя 
на комисията.

§2. В останалата част Решение №1019/26.07.2018 г. на Об-
щински 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 местно-
то самоуправление и местната администрация, по предло-
жение 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 16.03.2020 г., Про-
токол № 11, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №120/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Комисия за отпускане на финан-

сови средства от бюджета на Община Плевен за подпо-
магане 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 администра-
ция, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя състав на Комисия за отпускане на финансо-
ви 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 пред-
ставители на общинската администрация.

2. Определя персоналния състав на Общинските съветни-
ци 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 решение-
то.

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 предложе-
ние от Мартин Митев - Председател на Общински съвет 
- Плевен, с вх.№ ОбС-0182/11.02.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Про-
токол № 11, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №121/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №101/25.02.2016 г. и 

утвърждаване на нов състав на Общински съвет по нар-
котични вещества

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация и чл.15, ал.1 от Закона 
за наркотичните вещества,
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №101/25.02.2016 г. на Общински съ-
вет - Плевен.

2. Утвърждава състав на Общински съвет по наркотични 
вещества от 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 дирек-

ция на МВР-Плевен;
2.6. Марин Сакъзов - представител на Областната дирек-

ция на МВР-Плевен;
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 „Соци-

ално подпомагане“ Плевен;
2.10. Анелия Цветанова - представител на БЧК - Плевен;
2.11. Елза Пачева - началник отдел „Здравеопазване и со-

циални дейности“ в Община Плевен;
2.12. Мариета Георгиева - гл. експерт в отдел „Образова-

ние“ в Община Плевен;
2.13. Николай Пачевски - представител на Окръжна про-

куратура - 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 нарко-
тичните 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 
16.03.2020 г., Протокол № 11, точка 4 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е №122/16.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Участие на Община Плевен в Сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза „Северозападен реги-
онален 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 ре-
гионален 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 предло-
жения в качеството му на самостоятелно юридическо лице.

2. Определя Георг Леонидов Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен за представител на Община Плевен в общите 
събрания на сдружение „Северозападен регионален инова-
ционен 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 Административнопроцесу-
алния кодекс, допуска предварително изпълнение на реше-
нията с оглед своевременно подаване на проектното предло-
жение 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 Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0104/14.02.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
16.03.2020 г., Протокол № 11, точка 5 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е №123/16.03.2020 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 администра-
ция 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 Райо-
нен съд - Плевен, за мандат 2020-2024 г., следните кандида-
ти 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 
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 Вре-
менна комисия по Решение №048/19.12.2020 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0085/17.02.2020 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 

г., Протокол № 11, 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 №124/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на доклади за състоянието на 

Системите за финансово управление и контрол за 2019 го-
дина на търговските дружества с общинско участие

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.9, ал.6 от Закона за финансово уп-
равление и контрол в публичния сектор,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за сведение Доклади за състоянието на систе-
мите за финансово управление и контрол за 2019 година на 
следните търговски дружества с над 50% общинско участие 
в капитала:

1.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.3. „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Плевен;
1.4. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
1.5. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
1.6. „Тибор” ЕАД, град Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди обоб-

щения въпросник и обобщения годишен доклад за състоя-
нието на СФУК в Община Плевен, на основание получените 
въпросници и доклади от ръководителите на търговски дру-
жества с над 50% общинско участие в капитала, посочени в 
т.1 от настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, 
ал.1 и чл.9, ал.6 от Закона за финансово управление и 
контрол в публичния сектор, по предложение от Постоян-
на комисия по „Стопанска политика и транспорт“, с вх.№ 
ОбС-0174/20.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, 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 №125/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с про-

ект „Ремонт на ОВК инсталации на Зала „Спартак“ - 
град Плевен“ за външно финансиране от Министерството 
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 администра-
ция, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с проект 
„Ремонт на ОВК инсталации на Зала „Спартак“ - гр. Пле-
вен“ за привличане на финансови средства от Наредба №4 
от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането 
и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска 
собственост на Министерството на младежта и спорта.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да подпише с 
Министерство на младежта и спорта Договор за предоста-
вяне на безвъзмездната финансова помощ по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0197/14.02.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, 
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 №126/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с про-

ект „Ремонт на „Зала по борба“ - град Плевен“ за външно 
финансиране от министерството на младежта и спорта

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с про-
ект „Ремонт на „Зала по борба“ - гр. Плевен“ за привличане 
на финансови средства от Наредба №4 от 08.07.2019 г. за 
финансово подпомагане на изграждането и обновяването на 
спортни обекти - държавна и общинска собственост на Ми-
нистерството на младежта и спорта.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да подпише с 
Министерство на младежта и спорта Договор за предоста-
вяне на безвъзмездната финансова помощ по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0196/14.02.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, 
точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе-
чат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

 
Р Е Ш Е Н И Е №127/16.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен с проект 
„Ремонт на „Зала по волейбол“ - град Плевен“ за външно фи-
нансиране от Министерството на младежта и спорта

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с проект 
„Ремонт на „Зала по волейбол“ - гр. Плевен“ за привличане 
на финансови средства от Наредба №4 от 08.07.2019 г. за 
финансово подпомагане на изграждането и обновяването на 
спортни обекти - държавна и общинска собственост на Ми-
нистерството на младежта и спорта.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да подпише с 

Министерство на младежта и спорта Договор за предоста-
вяне на безвъзмездната финансова помощ по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0195/14.02.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, 
точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе-
чат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №128/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължение по Администра-

тивен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за проект „Разработване на Комплексна програма 
за качество на атмосферния въздух 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 местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Плевен да обезпечи размера на 
аванса от 10% от стойността на предоставената по Догова-
рящия/Управляващия орган с Договор №BG16M1OP002-
5.002-0022-C01(№Д-34-14/19.03.2019 г.) за изпълнението 
на проект № BG16M1OP002-5.002-0022 „Разработване на 
Комплексна програма за качество на атмосферния въздух 
за периода 2021-2025 г. на Община Плевен“ безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 
2014-2020 г., представляващ 24 594,56 лв. (двадесет и чети-
ри хиляди петстотин деветдесет и четири лева и петдесет и 
шест стотинки).

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише 
Запис на заповед за сумата, посочена в т.1, в полза на Уп-
равляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 
2014-2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всич-
ки необходими правни и фактически действия, във връзка с 
изпълнението на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и 
чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0194/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, точка 12 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е №129/16.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изпълнение през 2019 г. на мерки от Про-
грама за намаляване на нивата на замърсителите и за 
достигане на нормите за качество на атмосферния въздух 
(КАВ) на територията на град Плевен по показателите 
фини прахови частици с размер до 10µm (ФПЧ10) и полици-
клични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие 
за периода 2016-2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема отчет за изпълнение през 2019 г. на мерки от 
„Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за 
достигане на нормите за качество на атмосферния въздух 
(КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини 
прахови частици с размер до 10µm (ФПЧ10) и полициклич-
ни ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за 
периода 2016-2020 г.“

2. Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0173/07.02.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, 
точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе-
чат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №130/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за резултатите от управлението 

и разпореждането с общинската собственост за периода 
01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.66 от Закона за 
общинската собственост и чл.4 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема отчета за резултатите от управлението и разпо-
реждането с общинската собственост за периода 01.01.2019 
г. - 31.12.2019 г.

2. Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.66 от Закона за общинска-
та собственост и чл.4 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0157/28.01.2020 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 
г., Протокол № 11, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е №131/16.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на Домашния со-
циален патронаж - с. Коиловци, Община Плевен

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:

1. Променя капацитета на „Домашен социален патронаж“ 
- с. Коиловци от 40 на 100 бр. лица потребители, считано от 
01.03.2020 г.

2. Увеличава числеността на персонала на „Домашен со-
циален патронаж“ - с. Коиловци, с 2,5 щатни бройки, както 
следва:

2.1. Готвач -1 бр.;
2.2. Помощник-готвач - 1 бр.;
2.3. Разносвач на храна - 0,5 бр.
3. Средствата за ФРЗ на посочените щатни бройки да бъ-

дат за сметка на § „Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи“ от Сборния бюджет на Община Плевен, а назнача-
ването да се извърши след увеличение броя на ползвателите 
на услугата.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.2 и т.23 от Закона за местното самоу-
правление 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 16.03.2020 г., Протокол № 11, точка 
17 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №132/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие на „Тролейбусен транс-

порт“ ЕООД за учредяване на строеж и сервитут на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД за построяване на трансфор-
маторен пост

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.4 от На-
редба №8 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Пле-
вен да учреди на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД въз-
мездно 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 трансфор-
маторен 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 факти-
чески 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 Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0151-1/04.02.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
16.03.2020 г., Протокол № 11, точка 18 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №133/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на Решение №021/28.11.2019 г. на 

Общински съвет - Плевен за продажба на застроен общин-
ски недвижим имот на собственика на законно построени 
върху него сгради, представляващ поземлен имот с иденти-
фикатор 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 админи-
страция, 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 Общин-
ски съвет - Плевен, като придобива следната редакция:

„1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се 
в град Плевен, ул. „Цар Шишман“ №57, представляващ за-
строен урегулиран поземлен имот с площ 253 кв.м. с иден-
тификатор 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 местно-
то 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 16.03.2020 г., Протокол № 11, 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 №134/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда и допълващи 

постройки, построени в общински недвижим имот с иден-
тификатор 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 администра-
ция, 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 
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Маринов Делев недвижим имот с административен адрес 
с. Тученица, ул. „Генерал Колев“ №2Б, представляващ жи-
лищна 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 връз-
ка 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 предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0144/21.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, точка 
20 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №135/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот - жилищна 

сграда с идентификатор 67088.701.1362.1, находяща се в 
гр. Славяново, ул. „Лиляна Димитрова“ №20

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 Нели Йорданова Асенова - лично и 
като пълномощни на Асен Йорданов Асенов и Митко Йор-
данов недвижим имот с административен адрес гр. Славя-
ново, ул. „Лиляна Димитрова“ №20, представляващ жилищ-
на сграда с идентификатор 67088.701.1362.1 със застроена 
площ 87 кв.м., находяща се в поземлен имот - частна об-
щинска собственост с идентификатор 67088.701.1362 - УПИ 
VІ в кв.145 по плана на гр. Славяново, за сумата 2 000,00 
(две 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 връз-
ка 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 предложе-
ние от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0148/23.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, точка 
21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

      
Р Е Ш Е Н И Е №136/16.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление 
на Министерството на младежта и спорта на обособена 
част от нежилищен имот, частна общинска собственост 
- офис №11, находящ са на ІІ етаж от сградата на Спорт-
на зала „Спартак“, актуван с АОС №38134/02.11.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост 
и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Ми-
нистерството на младежта и спорта обособена част от не-
жилищен имот- частна общинска собственост, находяща 
се на ІІ етаж от триетажната масивна сграда на Спортна 
зала „Спартак“, с административен адрес гр. Плевен, ул. 
„Кала Тепе“ №3 и с идентификатор 56722.659.248.1.3, 
представляваща офис №11 с площ 30 кв.м., актуван с АОС 
№38134/02.11.2012 г.

2. Безвъзмездното управление да се предостави за срок от 
5 /пет/ години.

3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслуж-
ване и поддръжка на имота, както и такса смет и данък сгра-
ди за имота са за сметка на Министерството на младежта 
и спорта.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор 
за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Министъра 
на младежта и спорта, съгласно действащите разпоредби и 
условията по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.12, 
ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0199/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, точка 22 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

      
Р Е Ш Е Н И Е №137/16.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на мери, пасища 
и ливади от 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 местното самоуправление и местната админи-
страция, чл. 37 „о” и чл. 37 „и” от Закона за собствеността и 
ползването на земеделски земи, чл. 41 от Закона за подпома-
гане на земеделските производители, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема Годишен план за паша за ползването на мери, 
пасища и ливади в землищата на община Плевен за 2020 г.

1. Перспективният експлоатационен план за паша в зем-
лищата на община Плевен е съобразен с допустимото на-
товарване за видовете животни, определен с Национални 
стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние.
1.1 Допустимото натоварване на мерите, пасищата и ли-

вадите при спазване на изискванията на чл. 37 „и”, ал. 4 
от ЗСППЗ се разпределя между правоимащите, които имат 
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище 
съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селско-
стопански животни, в зависимост от притежаваните или 
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но 
не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от 
първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска 
единица в имоти от осма до десета категория. На правои-
мащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за 
производство на месо и животни от местни (автохтонни) 
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска едини-
ца в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 
животинска единица в имоти от осма до десета категория. 
На правоимащи лица, отглеждащи говеда за мляко или месо 
месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейнос-
ти от подмерки“Плащания за преминаване към биологич-
но земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление биологично животно-
въдство, се разпределят имоти до 0,15ЖЕ/ХА, независимо 
от категорията на имотите.

1.2. Мерки, свързани с пашуването:
1.2.1. При свободна паша се спазват следните основни по-

ложения:
- начало на пашата - в края на фаза на вретенене на трев-

ните култури при 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;

- при силно охрастени пасища да се прилага т. нар. целена-
сочена паша в началото на вегетацията;

- да не се допуска струпване на животните на едно и също 
място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2. При регулирана паша се прави парцелиране при 
спазване на следните основни положения: 

- броят на животните да се съобрази с продуктивното със-
тояние на пасището;

- брой, големина и форма на парцелите зависят от периода 
на възстановяване на тревостоя - при сухи условия, броят 
им е от 10 до 17 дни, а при поливни - от 5 до 10 дни;

- пашата започва при достигане на пасищна зрялост на 
тревите;

- животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
- пашата приключва при използване на 75 % от тревостоя;
- след всяко използване на парцела се почива 20 - 30 дни 

при поливни условия и 40 - 50 дни при сухи условия.
1.2.3. Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:
- редуване по години;
- двуполна система, при която площта се разделя на две 

части - в едната се пасе до края на юли, а другата се коси, 
след което начинът на ползване на парцела се сменя.

2. Като прокари за селскостопански животни до местата за 
паша да се ползват съществуващите полски пътища.

3. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мери-
те, пасищата и ливадите:

3.1. Да не се допуска строителството в мерите и пасищата 
без промяна на предназначението им с решение на Общин-
ски съвет.

3.2. При построяването на навеси следва да се спазват раз-
поредбите на Закона за устройство на територията и Закона 
за опазване на земеделските земи.

3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земе-
делска земя - нива.

3.4. Кметът на населеното място и специализираните ор-
гани да осъществяват контрол за провеждането на меропри-
ятията по осигуряването на пожарна безопасност в мерите, 
пасищата и ливадите. Мероприятията по осигуряване на по-
жарна безопасност се извършват за сметка на ползвателите 
при сключен договор за ползване.

3.5. Почистване от камъни:
- при равни терени почистването да се извършва ръчно 

като се събират на купчинки и след това се изнасят;
- при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните 

камъни се подреждат по кордони - тераси по хоризонталите 
на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6. Възстановяването на изоставени пасища (чрез умере-
на паша или косене).

3.7. Почистване от храсти:
- чрез целенасочена паша;
- механично почистване чрез изрязване.
3.8. Борба с плевелна растителност:
- чрез навременна коситба;
- регулирана паша;
- окосяване на неопасаната трева.
3.9. Регулиране на водния режим при заблатени площи:
- чрез диги или мрежа от открити канали за отводняване за 

ускоряване на повърхностния отток.
4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано 

заболяване на животните, причинено от кърлежи. За целта 
заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска 
паша на животните. При необходимост, да се премине към 
химизация на неблагополучните райони със специфични ве-
теринарни препарати.

5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, пред-
назначени за изкуствени пасища, да се засяват с подходящи 
тревни смески.

6. Охраната на наетите пасища, мери и ливади от общин-
ски поземлен фонд е за сметка на ползвателите.

7. Режим за ползване, забрани и ограничения:
7.1. Въвеждат се ограничения за ползването на пасища, 

включени в Натура 2000.
Забранява се:
- превръщането на мерите, пасищата и ливадите в обра-

ботваеми земи;
- коситба в размножителния период на птиците;
- използването на забранени торове и препарати за расти-

телна защита;
- унищожаване на видове от флората - късане, изкоренява-

не, изкопаване или сеч;
- преминаване и престой на моторни превозни средства;
- паша на животни над допустимия вид и брой;
- изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпа-

дъци в и до синорите.
7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50 % или 

при хвойново покритие на 50%, стадата задължително се 
пренасочват към друго пасище.

7.3. Косенето на мерите, пасищата и ливадите да се из-
вършва до 15 юли като се прави минимум една коситба за 
съответната година. Допуска се, след задължителната ко-

ситба, поддържане и чрез паша. Косенето да се извършва 
ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва 
от средата към периферията.

II. Дава съгласие за предоставяне под наем на мери, паси-
ща и ливади от общинския поземлен фонд за общо и инди-
видуално ползване. 

III. Определя реда и условията за предоставяне на мери, 
пасища и ливади.

1. На собственици или ползватели на животновъдни обек-
ти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ), без търг, след 
подадено в срок до 10 март заявление по образец до кмета 
на Общината. В заявлението се посочва размера и местона-
хождението на имотите, които желаят да ползват под наем. 
Към заявлението задължително се прилагат следните доку-
менти:

- Заявление /по одобрен образец/ по чл. 37 „и”, ал. 5 от 
ЗСПЗЗ;

- Декларация по чл. 37 „и”, ал.1 от ЗСПЗЗ;
- Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищни сел-

скостопански животни, отглеждани в животновъден обект 
(постоянен обект) №............., регистриран в Интегрирана 
информационна система на БАБХ.

- Приложение № 2 - Опис на видовете и броя пасищни сел-
скостопански животни, отглеждани в животновъден обект 
- пасище (временен обект) №..........., регистриран в Интег-
рирана информационна система на БАБХ.

- Приложение № 3 - Опис на собствени и ползвани имоти с 
начин на трайно ползване - мери, пасища и ливади.

2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни селско-
стопански животни, които колективно ще ползват мерите, 
пасищата и ливадите без търг. Договорите се сключват от 
кмета на Община Плевен след представяне на списък от 
кметовете на населени места.

3. На собственици на пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ, след задоволяване на нуждите по т. 1 и т. 2 след про-
веждане на търг, съгласно чл. 37 „и”, ал. 13 от ЗСПЗЗ. Дого-
ворите се сключват от кмета на Община Плевен за срок от 
една стопанска година.

1.3 На собственици на пасищни селскостопански живот-
ни и на лица, поели задължението да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние, след провеждането на 
търг, съгласно чл. 37 „и”, ал.14 от ЗСПЗЗ. Договорите се 
сключват от кмета на Община Плевен за срок от една сто-
панска година.

Търговете се провеждат от кмета на Община Плевен. 
IV. Определям годишна наемна цена на мери, пасища и 

ливади от ОПФ на земеделски стопани, отглеждащи колек-
тивно и индивидуално пасищни селскостопански животни, 
в размер на пазарна наемна цена на имот, определени от ли-
цензиран 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 Прило-
жение №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 животновъд-
ни обекти с пасищни селскостопански животни, регистри-
рани в Интегрираната информационна система на БАБХ, и 
за земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопан-
ски 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 селскосто-
пански животни в регистрирани животновъдни обекти в 
Интегрирана информационна система на БАБХ, се сключ-
ват след подадено заявление с приложени изискуемите по 
т. IIІ документи. Служебно се удостоверява, че лицето няма 
задължения към Община Плевен по ЗМДТ, към Национал-
ната 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 ос-
нование, съгласно чл. 37 „в” от ЗСПЗЗ и други наеми. 

IX. Възлага на кмета на Община Плевен да извърши необ-
ходимите действия за правилно и законосъобразно провеж-
дане на процедурите по отдаване под наем на мери, пасища 
и ливади от ОПФ и сключи договори.

Приложение № 1 - Средна пазарна наемна цена за зем-
лищата 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 па-
сищата 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 сто-
пани 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 земедел-
ски 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 засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 
г., Протокол № 11, 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 №138/16.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.757.49 в местността „Плочата“, 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 администра-
ция, 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.49 в мест-
ността „Плочата“ в землището на град Плевен и парцеларни 
планове на елементите на техническата инфраструктура. 
При изработване на подробния устройствен план да се спаз-
ват 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 ус-
тройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.49 в 
местността „Плочата“ в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на 
територията, свързани с изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на терито-
рията 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 мест-
ното 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 устрой-
ство 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 
16.03.2020 г., Протокол № 11 точка 24 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

      
Р Е Ш Е Н И Е №139/16.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Проект за изменение на ПОДРОБЕН УС-
ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗАРЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРО-
ЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 668.1063, 
668.1064, 668.1065, 668.1066 и 668.1067, попадащи в грани-
ците 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 админи-
страция, 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, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема предложението за изменение на Подробен ус-
тройствен план - План за регулация 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, 
с начин на трайно ползване за второстепенна улица, попа-
дащ в границите на УПИ V - за озеленяване, кв. 282а по 
плана на гр. Плевен.

2. Дава съгласие за промяна на характера на част от ПИ 
668.165 с начин на трайно ползване за второстепенна улица 
по кадастралната карта на гр.Плевен, публична общинска 
собственост, а по регулационния план част от УПИ V - за 
озеленяване, по приложена скица-проект за изменение на 
ПУП-ПРЗ по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен след завършване 
на процедурите по реда на Закона за устройство на тери-
торията, да одобри приетия от Общински съвет ПОДРО-
БЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗАРЕГУЛАЦИЯ И 
ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 
668.1063, 668.1064, 668.1065, 668.1066 и 668.1067, попада-
щи в границите на УПИ ХІІ - за изложбен център „Плевен 
ЕКСПО“, кв. 282а и поземлен имот 668.165, с начин на трай-
но ползване - за второстепенна улица, попадащ в границите 
на УПИ V - за озеленяване, кв. 282а по плана на гр. Плевен.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено 
лица да извърши необходимите правни и фактически дейст-
вия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на терито-
рията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната 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 те-
риторията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0203/14.02.2020 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 
г., Протокол № 11, 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 №140/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на ПОДРОБЕН УС-

ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРО-
ЯВАНЕ за ПИ 56722.659.1046, попадащ в границите на 
УПИ І-за болнично заведение, УПИ VІІІ-за озеленяване и ПИ 
1106, кв.841 по плана за регулация на гр. Плевен и сключва-
не 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 за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.134, ал.2, т.2 и 6 от Закона за устройство на 
територията при условията на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 
от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закона за 
задълженията и договорите, и чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 
от Закона за общинска собственост и чл.50 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за ПИ 56722.659.1046, попадащ в границите 
на УПИ І-за болнично заведение, УПИ VІІІ - за озеленяване 
и ПИ 1106 в кв.841, по плана за регулация на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи пред-
варителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устрой-
ство на територията, съгласно 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 „Тър-
говска Лига - Глобален Аптечен Център“ АД, на стойност 
81 400 /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. на ЕСУТ при Община Плевен проект за из-
менение на ПУП-ПРЗ по т.1, не бъде одобрено и не влезе в 
сила шест месеца след сключване на предварителния дого-
вор, да се извърши нова оценка, въз основа, на която да се 
сключи окончателният договор.

4. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едномесечен 
срок след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-
ПРЗ по т.1 да сключи окончателен договор за прехвърляне 
правата на собственост с лицата „Търговска Лига - Глобален 
Аптечен Център“ АД.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.134, ал.2, т.2 и 6 от Закона за устройство на територията 
при условията на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за 
устройство на територията, чл.19 от Закона за задълженията 
и договорите, и чл.8, ал.1, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за 
общинска собственост и чл.50 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0204/14.02.2020 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 16.03.2020 
г., Протокол № 11, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №141/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на проект за изменение на дейст-

ващия Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за ПИ 56722.666.76, попадащ в границите на 
УПИ VІІІ-за спортен клуб, кафе-сладкарница 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 ад-
министрация, чл.134, ал.2 и 6 от Закона за устройство на 
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 - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за ПИ 56722.666.76, попадащ в границите на 
УПИ VІІІ-за спортен клуб, кафе-сладкарница и подземни 
гаражи, УПИ ХІ-коридор за високо напрежение в кв.425, и 
улица по ок 51б-92а, към ок 83а, по плана за регулация на 
град Плевен.

2. Дава съгласие за промяна на характера на 22 кв.м. иде-
ални части от улица /ПИ 56722.665.118/ от публична общин-
ска собственост в частна общинска собственост, по прило-
жена скица - проект към ПУП-ПРЗ по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи пред-
варителен договор по чл.17, ал.3 и ал.5 от Закона за ус-
тройство на територията, съгласно приет ПУП-ПРЗ по т.1, 
за прехвърляне на собственост чрез продажба на 22 кв.м., 
придаваема част - общинска собственост и изкупуване на 22 
кв.м., отчуждаема част - собственост на Албен Бориславов 
Недков и Румен Павлов Симеонов, като за изравняване на 
дяловете никоя от страните не дължи доплащане на другата 
страна.

4. В случай, че изменението на приетия в т.6 с протокол 
№29/25.07.2019г. 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 предварителния до-
говор, да се извърши нова оценка, въз основа, на която да се 
сключи окончателния договор.

5. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едномесечен 
срок след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-
ПРЗ по т.1 да сключи окончателен договор за прехвърляне 
правата на собственост с лицата Албен Бориславов Недков 
и Румен Павлов Симеонов.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.134, ал.2 и 6 от Закона за устройство на територията 
при условията на чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона 
за устройство на територията, чл.19 от Закона за задълже-
нията 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 - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0200/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 16.03.2020 г., Протокол № 11, точка 
27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 142/16.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Насрочване на заседание на Общински съ-

вет - Плевен, по предложение от Мартин Митев - Предсе-
дател на Общински съвет - Плевен 

На основание чл. 23, ал.3 и ал.4, т.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Общински съвет - Плевен се свиква на заседание по 
инициатива на Председателя на Общинския съвет, г-н Мар-

тин Митев на 19.03.2020 г. от 09.00 ч. в Конферентна зала в 
сграда „Гена Димитрова“, ул. „Димитър Константинов“ №2, 
град Плевен, на основание чл. 23, ал.3, ал.4, т.1 и във връзка 
с чл.28, ал.1, предложение второ от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация  при следния

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

1. Предложение относно избор на заместник-председате-
ли на Общински съвет - Плевен.

Внася: Мартин Митев - Председател на Общински съ-
вет - Плевен

2. Предложение относно избор на Постоянни комисии при 
Общински съвет - Плевен.

Внася: Мартин Митев - Председател на Общински съ-
вет - Плевен

3. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство Бохот, Община Плевен. Внася: Мартин Митев 
- Председател на Общински съвет - Плевен

4. Предложение относно приемане на Наредба за изме-
нение 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.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
5. Предложение относно изменение и допълнение на 

Наредба №20 на Общински съвет - Плевен за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община 
Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
6. Предложение относно приемане на Наредба за изме-

нение и допълнение на Наредба №27 на Общински съвет 
- Плевен за разделно събиране на отпадъците в Община 
Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
7. Предложение относно приемане на Наредба за услови-

ята и реда за ползване на спортните обекти, собственост на 
Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
8. Предложение относно отмяна на Реше-

ние №035/19.12.2019 г. и изменение на Решение 
№1172/20.12.2018 г. на Общински съвет - Плевен, за пое-
мане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от 
„Регионален фонд за градско развитие“ АД - Мениджър 
на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Се-
верна България“, част от Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. и Експресбанк АД - съфинансираща 
институция, и осигуряване на допълнителни финансови 
средства от Бюджета на Община Плевен под формата на 
собствен принос.

 Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
9. Предложение относно приемане Сборния бюджет на 

Община Плевен за 2020 година.
Внася: Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен1
10. Предложение относно приемане на Наредба за измене-

ние на Наредба №9/2018 г. на Общински съвет - Плевен, за 
ползване на пасища и мери - публична общинска собстве-
ност, и предоставянето им за индивидуално и общо ползва-
не на земеделски стопани за отглеждане на животни или на 
лица, поели задължение да ги поддържат в добро земедел-
ско и екологично състояние.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен 
11. Предложение относно утвърждаване на програми за 

развитие на търговските дружества с общинско участие за 
2020 г.

Внася: Постоянна комисия по „Стопанска политика и 
транспорт“

12. Предложение относно приемане на Списък на спорт-
ните обекти - общинска собственост, които може да са обект 
на управление и разпореждане по Закона за физическото 
възпитание и спорта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен 
13. Предложение относно определяне на членове на Об-

щинска комисия по безопасност на движението по пътища-
та на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
14. Предложение относно оправомощаване Кмета на Об-

щина Плевен за приемане дарение на технически инвести-
ционен проект на стойност 12 000 лв. и за последващо даре-
ние на същия в полза на РД „Пожарна безопасност и защита 
на населението“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
15. Предложение относно продажба на общинския дял 

от 302 кв.м. ид. част от поземлен имот с идентификатор 
87597.301.996 - УПИ ХІV в кв.69 по плана на с. Ясен, отре-
ден за магазин и трафопост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
16. Предложение относно изпълнение през 2019 г. на 

Програма за опазване на околната среда на Община Плевен 
2019-2023 г.

17. Предложение относно приемане Годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Об-
щина Плевен /2014-2020 г./ през 2019 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
18. Предложение относно избор на Комисия за разпреде-

ление на средствата за подпомагане решаването на репро-
дуктивни проблеми на граждани на Община Плевен.

Внася: д-р Йордан Георгиев - Общински съветник от 
ПП „ГЕРБ“

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №143/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Об-

щински съвет - Плевен
На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоу-

правление и местната администрация и чл.16, ал.2 и ал.3 
от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация за мандат 2019-2023 година, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира за заместник-председатели на Общински съвет-
Плевен:

1.1. Петя Крумова Василева
1.2. Свилен Петров Трифонов  
1.3. Николай Емилов Маринов 
1.4. Васил Методиев Петков 
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.16, ал.2 и ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, не-

говите комисии и взаимодействието му с общинската адми-
нистрация за мандат 2019-2023 година, по предложение от 
Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, 
с вх.№ ОбС-0093-1/17.03.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, 
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 №144/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Постоянни комисии на Общински 

съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното само-

управление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Пра-
вилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската ад-
министрация за мандат 2019-2023 година, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Създава постоянни комисии на Общински съвет-Плевен 
и избира техните членове, както следва:

1. Създава Постоянна комисия по „Стопанска политика 
и транспорт” в състав от 9 членове и следния персонален 
състав:

1.1. Христослав Михайлов Михайлов
1.2. Владислав Димитров Монов
1.3. Моника Събева Чочева - Лилакова
1.4. Емануил Атанасов Аргилашки
1.5. Христо Ивайлов Таслаков
1.6. Пепо Василев Петков
1.7. Светослав Александров Доков
1.8. Йордан Василев Василев
1.9. Христомир Цанков Христов
2. Създава Постоянна комисия по „Бюджет и финансо-

ва политика” в състав от 9 членове и следния персонален 
състав:

2.1. Валентина Бенова Вълчанова
2.2. Генади Кирилов Динков
2.3. Емануил Атанасов Аргилашки
2.4. Толя Димитрова Първанова
2.5. Пепо Василев Петков
2.6. Албена Симеонова Върбанова
2.7. Светослав Александров Доков
2.8. Георги Спасов Славов
2.9. Стефан Димитров Петков
3. Създава Постоянна комисия по „Общинска собстве-

ност и инвестиционна политика” в състав от 9 членове и 
следния персонален състав:

3.1. Владислав Димитров Монов
3.2. Валентина Бенова Вълчанова
3.3. Калин Орлинов Кръстев
3.4. Бойко Йорданов Тодоров
3.5. Моника Събева Чочева - Лилакова
3.6. Свилен Петров Трифонов
3.7. Борислав Пламенов Георгиев
3.8. Юлиян Александров Йовков
3.9. Димитър Карамфилов Карамфилов
4. Създава Постоянна комисия по „Култура, вероизпове-

дания и международна дейност” в състав от 9 членове и 
следния персонален състав:

4.1. Петя Крумова Василева
4.2. Веселка Йосифова Лилова
4.3. Моника Събева Чочева - Лилакова
4.4. Калин Орлинов Кръстев
4.5. Албена Симеонова Върбанова
4.6. Христо Ивайлов Таслаков
4.7. Павлинка Йорданова Микова
4.8. Николай Емилов Маринов
4.9. Тамер Исмаилов Куртанов
5. Създава Постоянна комисия по „Образователна поли-

тика и читалищна дейност” в състав от 9 членове и след-
ния персонален състав:

5.1. Цветелин Ненчев Горанов
5.2. Петя Крумова Василева
5.3. Толя Димитрова Първанова
5.4. Свилен Маринов Атанасов
5.5. Евгения Иванова Бързашка - Христова
5.6. Георги Петков Велков
5.7. Павлинка Йорданова Микова
5.8. Росен Симеонов Височков
5.9. Ристем Мехмед Халкоглу
6. Създава Постоянна комисия по „Младежки дейности, 

спорт и туризъм” в състав от 7 членове и следния персо-
нален състав:

6.1. Йордан Христов Грижов
6.2. Веселка Йосифова Лилова
6.3. Бойко Йорданов Тодоров
6.4. Бойко Димитров Янчев
6.5. Десислава Иванова Иванова
6.6. Росен Симеонов Височков
6.7. Стефан Димитров Петков
7. Създава Постоянна комисия по „Здравеопазване и со-

циална политика” в състав от 7 членове и следния персо-
нален състав:

7.1. Йордан Георгиев Георгиев
7.2. Илиян Славейков Йончев.
7.3. Васил Методиев Петков
7.4. Евгения Иванова Бързашка - Христова
7.5. Георги Спасов Славов
7.6. Юлиян Александров Йовков
7.7. Димитър Карамфилов Карамфилов
8. Създава Постоянна комисия по „Устройство на терито-

рията, екология, земеделие и гори” в състав от 9 членове и 
следния персонален състав:

8.1. Йордан Георгиев Георгиев
8.2. Йордан Христов Грижов
8.3. Свилен Маринов Атанасов
8.4. Георги Петков Велков
8.5. Албена Симеонова Върбанова
8.6. Борислав Пламенов Георгиев
8.7. Ленко Дайчев Тодоров
8.8. Йордан Василев Василев
8.9. Ристем Мехмед Халкоглу
9. Създава Постоянна комисия по „Обществен ред и сигур-

ност” в състав от 7 членове и следния персонален състав:
9.1. Цветелин Ненчев Горанов
9.2. Генади Тодоров Тодоров
9.3. Николай Емилов Маринов
9.4. Бойко Димитров Янчев

9.5. Десислава Иванова Иванова
9.6. Ленко Дайчев Тодоров
9.7. Тамер Исмаилов Куртанов
10. Създава Постоянна комисия по „Законност и контрол 

по изпълнение на решенията” в състав от 7 членове и 
следния персонален състав:

10.1. Генади Кирилов Динков
10.2. Христослав Михайлов Михайлов
10.3. Илиян Славейков Йончев
10.4. Генади Тодоров Тодоров
10.5. Свилен Петров Трифонов
10.6. Васил Методиев Петков
10.7. Христомир Цанков Христов
ІІ. Избира ръководства на Постоянните комисии на Об-

щински съвет-Плевен, както следва:
1. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Стопан-

ска политика и транспорт”, както следва:
1.1. Избира за председател - Христослав Михайлов Ми-

хайлов
1.2. Избира за заместник-председател - Христо Ивайлов 

Таслаков
2. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Бюджет 

и финансова политика”, както следва:
2.1. Избира за председател - Пепо Василев Петков
2.2. Избира за заместник-председател - Валентина Бенова 

Вълчанова
3. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Общин-

ска собственост и инвестиционна политика”, както следва:
3.1. Избира за председател - Владислав Димитров Монов
3.2. Избира за заместник-председател - Димитър Карам-

филов Карамфилов
4. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Култура, 

вероизповедания и международна дейност”, както следва:
4.1. Избира за председател - Петя Крумова Василева
4.2. Избира за заместник-председател - Николай Емилов 

Маринов
5. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Образо-

вателна политика и читалищна дейност”, както следва:
5.1. Избира за председател - Цветелин Ненчев Горанов
5.2. Избира за заместник-председател - Росен Симеонов 

Височков
5.3. Избира за заместник-председател - Евгения Иванова 

Бързашка - Христова
6. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Мла-

дежки дейности, спорт и туризъм”, както следва:
6.1. Избира за председател - Йордан Христов Грижов
6.2. Избира за заместник-председател - Бойко Димитров 

Янчев
7. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Здраве-

опазване и социална политика”, както следва:
7.1. Избира за председател - Евгения Иванова Бързашка 

- Христова
7.2. Избира за заместник-председател - Йордан Георгиев 

Георгиев
7.3. Избира за заместник-председател - Илиян Славейков 

Йончев
8. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Устрой-

ство на територията, екология, земеделие и гори”, както 
следва:

8.1. Избира за председател - Йордан Василев Василев
8.2. Избира за заместник-председател - Георги Петков 

Велков
9. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Общест-

вен ред и сигурност”, както следва:
9.1. Избира за председател - Николай Емилов Маринов
9.2. Избира за заместник-председател - Цветелин Ненчев 

Горанов
9.3. Избира за заместник-председател - Бойко Димитров 

Янчев
10. Избира ръководство на Постоянна комисия по „Закон-

ност и контрол по изпълнение на решенията”, както следва:
10.1. Избира за председател - Свилен Петров Трифонов
10.2. Избира за зам. - председател - Генади Кирилов Дин-

ков
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администра-
ция за мандат 2019-2023 година, по предложение от Мартин 
Митев -Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ 
ОбС-0081-1/17.03.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, 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 №145/19.03.2020 г. , гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжност-

та кмет на кметство с. Бохот, Община Плевен 
На основание чл.21, ал.2 и чл.42, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Ре-
шение 264-МИ/28.02.2020 г. и писмо с изх. №90/16.03.2020 
г. на Общинска избирателна комисия - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство с. Бохот, Община Плевен - Ваня Петкова Ивано-
ва, ст. специалист КАО в кметството за срок до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 и чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, във връзка с Решение 264-
МИ/28.02.2020 г. и писмо с изх. №90/16.03.2020 г. на Об-
щинска избирателна комисия - Плевен, по предложение от 
Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, 
с вх.№ ОбС-0186/17.03.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, 
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 №146/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба №17 на Общински съвет - Плевен за опре-
делянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Плевен,



6брой 74
6.04.2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 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 съдър-
жание. 

§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, съ-
ответно ползвателя.

(3) Когато правото на собственост или ограниченото ве-
щно 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- пропорцио-
нално 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 из-
возване за кубичен метър се определя с изрично решение 
на Общинския съвет. Определената цена включва: услуга-
та по сметосъбиране и сметоизвозване, проучване, проек-
тиране, 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. 21 от Наредбата се изменя, както следва: 
„Чл. 21. (1) Собственик на новопридобит имот дължи так-

са от началото на месеца, следващ месеца на придобиване 
на имота.

(2) Не се събира такса за:
1. Услугата по чл. 62, т. 1 ЗМДТ и дейността по третиране 

на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 
2 ЗМДТ - за имоти, които попадат в райони, в които тези 
услуги не се предоставят от Общината;

2. Услугата по чл. 62, т. 1 ЗМДТ и дейността по третиране 
на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, 
т. 2 ЗМДТ - когато имотът е незастроен, не се ползва през 
цялата година и е подадена декларация в дирекция „ПМДТ“ 
от задълженото лице в срок до 31 декември на предходната 
година. Декларацията се подава по образец и ред, опреде-
лени с чл.22.

3. Услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ когато задължените 
лица са сключили договор за обслужване с лица, получили 
регистрационен документ по Закона за управление на от-
падъците за събиране и транспортиране на битовите отпа-
дъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декла-
рирали по реда на чл. 22 това обстоятелство до 31 октомври 
на предходната година в дирекция „ПМДТ“. 

(3) Не се събира такса за услугите по чл. 62, т.1 и 2 ЗМДТ 
за сгради, които не са отдадени под наем и представляват: :

1. Собственост на организации на хора с увреждания ;
2. Общински и държавни училища и висши учебни заве-

дения;
3. Музеи, галерии, библиотеки и читалища. 
(4) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, 

предоставени на молитвени домове, храмове и манасти-
ри, в които се извършва богослужебна дейност от закон-
но регистрираните вероизповедания в страната, заедно с 
поземлените имоти, върху които са построени. Освобож-
даването е при условие, че имотите не се ползват със сто-
панска цел, която не е свързана с пряката богослужебна 
дейност. 

(5) При промяна в декларираните обстоятелства за имот 
по ал. 2, т. 2 задълженото лице оттегля подадената деклара-
ция с писмено заявление в 

7-дневен срок от настъпване на промяната.“
§5. 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, задълже-
ните 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.“

§6. Текстът на чл. 38 от Наредбата приема следното съ-
държание:

„Чл.38. Таксите се събират от съответните служители на 
общинската администрация.“

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 стра-
ницата на Общински съвет - Плевен.

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 19.03.2020 г., Протокол № 12, точка 
4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №147/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №20 на 

Общински съвет - Плевен за определяне размера на местни-
те данъци на територията на Община Плевен

На основание чл. 28 от Закона за нормативните актове и 
чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно - процесуалния ко-
декс, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
23 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, 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 Наред-
ба № 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 опре-
деляне размера на местните данъци на територията на Об-
щина 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 да-

нък 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 данъч-
на оценка съгласно размерите посочени в чл. 10, ал. 4 от 
ЗМДТ”

4. В чл. 8, ал. 4 се допълва с второ изречение със съдър-
жанието:

„При концесия за добив, данъчно задължено лице е соб-
ственикът, 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 наследни-
ците или заветниците след изтичането на срока, служител 
от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ образува 
партида за наследения недвижим имот въз основа на данни-
те, налични в база данни на общината и в регистъра на на-
селението.”

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, поддър-
жан 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 наслед-
ство, или е собственост на повече от едно лице, или собстве-
никът / собствениците няма/нямат постоянен адрес на тери-
торията 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 освобожда-
ване 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 едно-
лични търговци, извършващи дейности, посочени в Прило-
жение 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 дължи-
мия 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 пре-
доставените 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 движе-
ние в страната“.

ІІ. Наредбата влиза в сила 7 (седем) дни след публикува-
нето 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 мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 
3, чл. 26 от Закона за нормативните актове, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0118/16.01.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, точка 
5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №148/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба №27 на Общински съвет - Плевен за раз-
делно 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 администра-
ция, 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 Администра-
тивнопроцесуалния кодекс, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 27 на Общински съвет - Плевен, за разделно събиране на 
отпадъците в Община Плевен, както следва:

§1. Чл. 13, ал.1 от Наредбата се изменя, както следва: 
„Чл. 13. (1) Всеки търговец, който извършва продажба или 

смяна на автомобилни гуми на територията на община Пле-
вен, е длъжен: 

1. да приема за временно съхраняване и без заплащане от 
страна на крайните потребители излезли от употреба гуми 
(ИУГ);

2. да организира място за връщане от крайните потребите-
ли на ИУГ на територията на търговския си обект;

3. да сключи договор, с който се гарантира събирането и 
предаването на ИУГ за оползотворяване;

4. да осигури информационно табло на видно място на те-
риторията на обекта 

относно възможностите за приемане на ИУГ от крайните 
потребители.“

§2. Чл. 14 от Наредбата се изменя, както следва: 
„Чл.14. (1)Местата на събирателните пунктове за ИУГ по 

чл. 13, ал.1 се съгласуват с кмета на общината или оправо-
мощено от него длъжностно лице, след подаване на заявле-
ние  от заинтересуваното лице-търговец.

(2) Заявлението съдържа информация за местоположе-
нието и собствеността на имота и описание на осигурените 
мерки за предотвратяване достъпа на външни лица до пло-
щадката за временно съхраняване на ИУГ. Към него се при-
лагат 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 предаване-

то 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 отпа-
дъци 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 На-
редба носят: 

1. ръководителите на предприятия, учреждения, търгов-
ски обекти или други организации, които са собственици 
или ползватели на сграда, търговски обект или терен; 

2. собствениците или наемателите, обитаващи еднофа-
милни жилища, както и обитателите на самостоятелни обек-
ти в многофамилни жилищни сгради; 

3. управителите или председателите на управителни съве-
ти на етажни собствености; 

4. други физически лица, нарушаващи виновно задъл-
жения или забрани от местен характер, регламентирани с 
Наредбата. 

Чл.26. Физическо лице, което изхвърля масово разпрос-
транени 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 ма-
териали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното пос-
ледващо 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 обезвреж-
дане на отпадъци, се наказва със санкциите, предвидени в 
чл. 133, ал.4 ЗУО. 

Чл.28.(1) Едноличен търговец или юридическо лице, кои-
то изхвърлят неопасни отпадъци на неразрешени за това 
места и/или нарушават разпоредбите за разделно събиране, 
транспорт и депониране на битови или строителни отпа-
дъци, се наказват със санкциите, предвидени с чл.134, ал.1 
ЗУО. 

(2) Едноличен търговец или юридическо лице, които из-
хвърлят опасни отпадъци на неразрешени за това места или 
нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на 
нерегламентирано третиране на опасни отпадъци, се наказ-
ват със санкциите, предвидени в чл. 134, ал.2 ЗУО. 

Чл. 29. (1) Наказва се с глоба от 500 до 1000 лв. физическо 
лице, което не предаде излезли от употреба автомобилни 
гуми в определените събирателни пунктове съгласно глава 
IV от Наредбата. 

(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 спе-
циализирани съдове или площадки за разделно събиране;

2. Превозва с моторни превозни средства, каруци с жи-
вотинска тяга, колички или велосипеди самоволно иззети 
отпадъци от специализирани съдове или площадки за раз-
делно 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, устано-
вени в момента на извършването им, на мястото на наруше-
нието 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 об-
щината длъжностни лица от общинската администрация. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на 
общината или оправомощено от него лице. 

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжал-
ването и изменението на наказателните постановления се 
извършват по реда на Закона за административните нару-
шения и наказания.“

II. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 
27 на Общински съвет - Плевен за разделно събиране на 
отпадъците в Община Плевен влиза в сила 7 дни след пуб-
ликуването 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 мест-
ното 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 изис-
кванията на чл. 75-77 и чл.79 от Административнопроцесу-
алния кодекс, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0068/14.01.2020 г., на засе-

дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.03.2020 
г., Протокол № 12, 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 №149/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №035/19.12.2019 г. и 

изменение на Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съ-
вет - Плевен, за поемане на дългосрочен дълг под формата 
на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско разви-
тие“ АД - Мениджър на финансов инструмент „Фонд за 
градско развитие за Северна България“, част от Опера-
тивна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Екс-
пресбанк АД - съфинансираща институция, и осигуряване 
на допълнителни финансови средства от Бюджета на Об-
щина Плевен под формата на собствен принос

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.3, т.2, чл.4, т.7 и чл.19а от Закона за общинския дълг,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Отменя Решение №035/19.12.2019 г. на Общински съ-
вет - Плевен.

§2. Изменя Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съ-
вет - Плевен, както следва:

1. Изменя т.13 от Решение №1172/20.12.2018 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, като придобива следната редакция:

„т.13. Дава съгласие за осигуряване на собствен финан-
сов принос от Бюджета на Община Плевен, равняващ се на 
564 860 /петстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин 
и шестдесет/ лева за проекта, както следва:

13.1. Проект „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пеше-
ходната ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан 
Стамболов”, на стойност до 464 860 /четиристотин шестде-
сет и четири хиляди осемстотин и шестдесет/ лева.

2. Навсякъде в текста на Решение №1172/20.12.2018 г. на 
Общински съвет - Плевен наименованието „Сосиете Жене-
рал Експресбанк АД“ се заменя с „Експресбанк АД“.

§2. В останалата си част Решение №1172/20.12.2018 г. на 
Общински съвет - Плевен остава непроменено.

§3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всич-
ки необходими правни и фактически действия, във връзка с 
изпълнението на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.2, 
чл.4, т.7 и чл.19а от Закона за общинския дълг, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0031-3/14.02.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, 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 №150/19.03.2020 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 На-
редба № 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 държав-
ния бюджет на Република България за 2020 год. и ПМС № 
381/2019 год. за изпълнението на държавния бюджет на Ре-
публика България за 2020 година, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема сборния бюджет на Община Плевен за 2020 го-
дина, както следва: 

1.1. По прихода в размер на 112 047 548 лева, Приложения 
№ 1 и № 2, в това число:

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в раз-
мер на 72 010 321 лв., от тях:  

1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дей-
ности - 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 бю-
джет 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 разпорежда-
не - /-/ 557 175 лева и Друго финансиране - /-/ 6 016 лева. 

1.1.2 Приходи за местни дейности и държавни дейнос-
ти, дофинансирани с местни приходи в размер на 40 037 
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.; Плевен-
ска 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 12 687 682 лева, в т.ч.:
1.1.2.6.1 Погашения по дългосрочни заеми от банки в 

страната - /-/ 65 557 лв.;
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1.1.2.6.2 Получени краткосрочни заеми от други лица в 
страната - 400 000 лв.;

1.1.2.6.3 Получени дългосрочни заеми от други лица в 
страната - 16 625 967 лв.;

1.1.2.6.4 Погашения по дълг. заеми от други лица в страна-
та /ФЛАГ/ - /-/ 3 150 464 лв.;

1.1.2.6.5 Събрани ср-ва и изв.плащания от/за сметки за 
СЕС - /-/ 22 874 лв.

1.1.2.6.6 Друго финансиране - /-/ 3 301 000 лв. /Отчисле-
ния към РИОСВ за закриване и изграждане на депа/;

1.1.2.6.7 Преходен остатък от 2019 година - 2 201 610 лв. 
1.2. По разходите в размер на 112 047 548 лева, разпре-

делени по функции, групи, дейности и видове разходи, съ-
гласно 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 дей-
ности със средства от собствените приходи и от изравнител-
на субсидия в размер на 3 430 657 лева.

2. Приема инвестиционната програма за 2020 година /пои-
менен списък на обектите, видовете разходи и източниците 
на финансиране/ в размер на 11 981 683 лв. Приложение 
№ 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за 
капиталови разходи за 2020 год., вкл. и за изграждане и ос-
новен 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 7 425 504 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), Общин-
ски съвет - Плевен и второстепенните разпоредители, които 
не са на делегиран бюджет в размер на 57 475 038 лева, съ-
гласно Приложение № 3А;

3.2. Бюджети на заведенията, прилагащи системите на де-
легиран бюджет, съгласно Приложение № 3Б

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 „Аква-
рел”, 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 раз-
ходи, 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 поиме-
нен 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 меропри-
ятия в Културния календар за 2020 година - 373 800 лв., съ-
гласно 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. за: 210 000 лв. за подпомагане спортните 
клубове, отговарящи на изискванията по Наредба № 33 на 
Общински съвет - Плевен, ДЮШ ОФК „Спартак - Плевен” 
- 100 000 лв.; ДЮШ „Вихър” гр. Славяново - 10 000 лв. и за 
ДЮШ БК „Спартак - Пл.” - 60 000 лв. 

17. Определя размера на средствата за:
17.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от плано-

вите средства за основна работна заплата на лицата, назна-
чени по трудови правоотношения;

17.2. Представителни разходи за Председателя на Общин-

ския съвет - не повече от 1 на сто от общия годишен размер 
на разходите за издръжка за дейност „Общинска админи-
страция”;

17.3. Представителни разходи за Кмета на Община Плевен 
- не повече от 2 на сто от общия годишен размер на разхо-
дите 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 годи-
шен 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 заве-
дения и ползващите услугите на Домашен социален патро-
наж, 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 со-

циален 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 го-
дина в размер 250 (двеста и петдесет) лева.

17.7.1 Определя максимални цени за закупуване на пред-
ставително облекло на педагогическия персонал по трудо-
ви правоотношения, финансирани от Бюджета на Община 
Плевен през 2020 година, в размер на 430 /четиристотин и 
тридесет/ лева.

17.7.2 Определя максимални цени за закупуване на работ-
но облекло на непедагогическия персонал по трудови пра-
воотношения, финансирани от Бюджета на Община Плевен 
през 2020 година, в размер на 320 /триста и двадесет/ лева;

17.8. На пътуващите служители, притежаващи специал-
ност и квалификация: лекар, медицинска сестра, счетоводи-
тел, специалист по бюджета, финансите, човешките ресур-
си и социалните услуги, специалист “ГР и ВО”, служители 
в културните институти и събирачи на приходи, ако няма 
кандидати от населеното място, съгласно длъжностната ха-
рактеристика 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 населе-
ното 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 по-
койника, 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 из-
вършва разходи до 300 лева за еднократни помощи на нуж-
даещи 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. 

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 извър-
ши съответните промени.

19. Възлага на Кмета на Общината:
19.1. Да определи конкретните права и задължения на вто-

ростепенните разпоредители с бюджет през 2020 година;
19.2. Да ограничава или да спира финансиране на бюджет-

ни организации и звена при нарушаване на бюджетната и 
финансова дисциплина и разписаните правила по Система-
та 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 съответ-
ствие с волята на дарителите и спонсорите;

19.4 Да извършва промени по бюджета на Община Плевен 
с размера на възстановените средства от РИОСВ от отчисле-
нията по ЗУО, натрупани по сметката на Общината; 

19.5. Да кандидатства за средства от Централния бюджет 
и други източници за финансиране и съфинансиране на об-
щински програми и проекти;

19.6. Да публикува Бюджета на Община Плевен на интер-
нет страницата на Общината в срок до 10 работни дни след 
приемането му от Общинския съвет;

19.7. Да представи Бюджета на Общината на Сметната па-
лата и Министерство на финансите в срок до един месец от 
приемането му;

19.8. Да представя пред Общинския съвет периодично ин-
формация за извършените промени по т. 20.1 и т. 20.2;

20. Оправомощава Кмета на Община Плевен да извърш-
ва 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 за-
дължения 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 Финанси-
те по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 година за трансформи-
ране 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 Об-
щината за изпълнение на Общинския план за развитие;

20.6. Да предоставя временни безлихвени заеми от вре-
менно свободните средства по Общинския бюджет и дру-
ги 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 верифи-
циране 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 патро-
нажа 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 терито-
рията 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 меро-
приятия с Община Плевен на други обществени организа-
ции 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 включване-
то 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 всич-
ки 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 изя-

вени дарби, съгласно Правилник, приет от Общински съвет 
- Плевен - до 20 000 лева.

23. Утвърждава числеността на персонала, съгласно При-
ложения № 5 и № 6

24. Утвърждава основните месечни работни заплати на 
Кмета на Община Плевен, кметовете на кметства и кметски 
наместници, съгласно Приложение № 15.

25. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
обходимите промени, съгласно приетите предложения, като 
отрази същите в съответните справки и приложения към 
Решението.

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 мест-
ната администрация, чл. 94, ал. 2, 3 и 4 и чл. 39 от Закона 
за публичните финанси, чл. 3 и чл. 4 от Закона за общин-
ския 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 Бълга-
рия за 2020 година, по предложение от Милен Яков- ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0149/23.01.2020 г. и 
Решение №142/16.03.2020 г. на Общински съвет - Плевен, 
за обсъждане на предложението на заседание на Общински 
съвет - Плевен на 19.03.2020 г. Решението е прието на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.03.2020 
г., Протокол № 12, точка 8 от дневния ред е прието Решение-
то и подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №151/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на На-

редба №9 на Общински съвет - Плевен, за ползване на паси-
ща и мери - публична общинска собственост, и предоста-
вянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски 
стопани за отглеждане на животни или на лица, поели 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и еколо-
гично състояние

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделски земи 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, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение на Наредба №9 на Общин-
ски съвет - Плевен за ползване на пасища и мери - публична 
общинска собственост и предоставянето им за индивидуал-
но и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на 
животни или на лица, поели задължение да ги поддържат 
в добро земеделско и екологично състояние, както следва:

§1. Заглавието на Наредбата се изменя, както следва :
„Наредба №9 за ползване на пасища и мери- публична об-

щинска собственост и предоставянето им за индивидуално 
и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на 
животни и на лица, поели задължение да ги поддържат в до-
бро земеделско и екологично състояние“.

§2. Разпоредбата на чл.17, т.4 от Наредбата се изменя, как-
то следва:

„4. Да предоставя мери и пасища - публична общинска 
собственост, на земеделски стопани и лица, които са поели 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и еколо-
гично състояние.“

ІІ. Наредбата за изменение на Наредба №9 на Общински 
съвет - 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.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.14 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 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 предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0176/07.02.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, 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 №152/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване на програми за развитие на 

търговските дружества с общинско участие за 2020 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация, чл.17, ал.1, т.15 и 
чл.24, ал.1, т.12 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен 
за условията и реда за упражняване правата на собственик 
от Община Плевен върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Утвърждава програмите за развитие на следните търгов-
ските дружества с общинско участие:

1.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.3. „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен;
1.4. „Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен;
1.5. „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен;
1.6. „Тибор” ЕАД, гр. Плевен.
2. Програмите по т.1 са неразделна част от договорите за 

възлагане управлението на всяко от посочените търговски 
дружества.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.17, ал.1, т.15 и чл.24, ал.1, т.12 от Наредба №8 
на Общински съвет - Плевен за условията и реда за упражнява-
не правата на собственик от Община Плевен върху общинската 
част от капитала на търговските дружества, по предложение от 
Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“, с 
вх.№ ОбС-0158/19.02.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, точка 10 
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №153/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Списък на спортните обекти 

- общинска собственост, които може да са обект на упра-
вление и разпореждане по Закона за физическото възпита-
ние и спорта

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.104, ал.1 и ал.5 от Закона за физическото възпитание 
и спорта и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Списък на спортните обекти, собственост на 
Община Плевен, които може да са обект на управление и 
разпореждане по реда на Закона за физическото възпитание 
и спорта, съгласно Приложение №1 - неразделна част от на-
стоящото решение.

2. Допълва Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имотите - общинска собственост в Община 
Плевен през 2020 г., приета с решение №054/30.01.2020 г. 
на Общински съвет - Плевен, като включва нов раздел VІ. 
„Общински спортни обекти“, със съдържанието по т.1 от 
настоящото Решение.

3. Оправомощава и възлага на Кмета на Община Плевен 
да извърши съответните правни и фактически действия, 
съгласно настоящото решение и нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1 
и ал.5 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.8, 
ал.9 от Закона за общинската собственост, по предложение 
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от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0223/10.03.2020г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, точка 
11 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 №154/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска коми-

сия по безопасност на движението по пътищата на тери-
торията на Община Плевен 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя персоналния състав на общинските съветни-
ци в Общинската комисия по безопасност на движението по 
пътищата на територията на Община Плевен, както следва:

1.1. Цветелин Ненчев Горанов1
1.2. Илиян Славейков Йончев
1.3. Христо Ивайлов Таслаков
1.4. Георги Спасов Славов
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0220/09.03.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
19.03.2020 г., Протокол № 12, точка 12 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №155/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Оправомощаване Кмета на Община Плевен 

за приемане дарение на технически инвестиционен проект 
на стойност 12 000 лв. и за последващо дарение на същия 
в полза на РД „Пожарна безопасност и защита на насе-
лението

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.14 и 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.225 от Закона за задълженията и договорите, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за приемане от Община Плевен на да-
рение на услуга - изготвен от „Проконсулт“ ООД, ЕИК 
114612916, технически инвестиционен проект за обект 
„Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда 
с идентификатор 56722.651.2014.3, УПИ ХІХ в кв.603 по 
плана на гр. Плевен, във ІІ-ра Регионална служба „ПБЗН“, 
предназначен за нуждите на Регионална дирекция „Пожар-
на безопасност и защита на населението“ - гр. Плевен, на 
стойност 12 000 лв.

2. Дава съгласие за сключване на последващ договор за 
дарение на услугата по т.1 от Община Плевен в полза на 
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ - гр. Плевен.

3. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи 
сделките по т.1 и 2 съобразно действащата нормативна 
уредба.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.14 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.225 от Закона за задълженията и договорите, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0221/09.03.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, 
точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе-
чат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №156/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общинския дял от 302 кв.м. ид. 

част от поземлен имот с идентификатор 87597.301.996 - 
УПИ ХІV в кв.69 по плана на с. Ясен, отреден за магазин и 
трафопост

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.8, ал.1, чл.35, ал.3, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 
от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за 
собствеността и чл.60, ал.1, т.3 във вр. с чл.51 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Общинската част от недвижим имот - частна общин-
ска собственост, находящ се в с. Ясен, представляваща 
302 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
87597.301.996, съставляващ УПИ ХІV в кв.69 по плана на 
с. Ясен, отреден за магазин и трафопост, целият с площ 311 
кв.м, актуван с АОС №43339/10.02.2020 г., да се продаде на 
съсобственика на земята „ЧЕЗ Разпределение България” АД 
при цена 4 650 /четири хиляди шестотин и петдесет/ лева 
без ДДС.

2. „ЧЕЗ Разпределение България” АД в срок от един месец 
след уведомяване за решението на Общински съвет - Пле-
вен да заяви съгласие или отказ за закупуване на имота по 
т.1. Липсата на изрично заявление в указания срок да се счи-
та за отказ на съсобственика.

3. При отказ от закупуване от страна на съсобственика 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД, имотът по т.1 да се про-
даде на Антон Лермонтов Михайлов - собственик на закон-
но построена в имота сграда, при цена в размер на 4 650 /
четири хиляди шестотин и петдесет/ лева без ДДС. 

4. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на общинската част от имота по т.1 съ-
образно настоящето решение и нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, 
чл.35, ал.3, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, чл.33 от Закона за собствеността и чл.60, 
ал.1, т.3 във вр. с чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0215/05.03.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
19.03.2020 г., Протокол № 12, точка 14 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №157/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение през 2019 г. на Програма за 

опазване на околната среда на Община Плевен 2019-2023 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната 
среда, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема отчет за изпълнение на Програма за опазване на 
околната среда на Община Плевен 2019-2021 г.

2. Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, и 
чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0229/13.03.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, 
точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе-
чат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №158/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Годишен доклад за наблюдение 

на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен 
(2014-2020 г.) през 2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, и във връзка с чл.23, т.4 от Закона за регионалното раз-
витие и чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява Годишния доклад за наблюдение на изпълне-
нието на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 
г.) през 2019 г.

2. Текстът на Годишния доклад по т.1 е неразделна част от 
настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, и във връз-
ка с чл.23, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, 
ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 
развитие, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0228/13.03.2020 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.03.2020 
г., Протокол № 12, 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 №159/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на Комисия за разпределение на сред-

ствата за подпомагане решаването на репродуктивни про-
блеми на граждани на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя Комисия за разпределение на средствата по 
функция ІV „Здравеопазване” - т.16, Приложение №3а, към 
Решение 150/19.03.2020 г. на Общински съвет Плевен, за 
подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на 
граждани на Община Плевен, в размер на 500 лв. на одо-
брен кандидат. Комисията да бъде в състав от 11 членове, 
както следва: 

1.1. д-р Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник
1.2. Васил Методиев Петков - общински съветник
1.3. доц. д-р. Евгения Иванова Бързашка - Христова - об-

щински съветник
1.4. Георги Спасов Славов - общински съветник
1.5. Юлиян Александров Йовков - общински съветник
1.6. Димитър Карамфилов Карамфилов - общински съветник
1.7. Моника Събева Чочева - Лилакова - общински съветник
1.8. д-р Атанас Гарев - акушер гинеколог;
1.9. д-р Елза Пачева - Началник отдел „Здравеопазване и 

социални дейности“ в Община Плевен;
1.10. Евгени Генов - Директор дирекция „ФСД” в Община 

Плевен;
1.11 Драгомир Стойчев - юрист в Община Плевен.
2. Приема правила за работа на Комисия за разпределение 

на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни 
проблеми на граждани на Община Плевен.

3. Текстът на Правилата по т.2 е неразделна част от насто-
ящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, по 
предложение от д-р Йордан Георгиев - Общински съветник 
от ПП „ГЕРБ“, с вх.№ ОбС-0231/17.03.2020 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 19.03.2020 г., 
Протокол № 12, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

ПРАВИЛА
За работата на Комисията за финансово подпомагане 
на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми 

на територията на община Плевен

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определя реда, условията и про-
цедурата за финансово подпомагане на двойки, семейства 
и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ 

адрес на територията на Община Плевен със средства, пред-
видени в бюджета на Община Плевен.

Чл. 2. Средствата, предвидени за финансово подпомага-
не на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми 
се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община 
Плевен.

Чл. 3. Комисията провежда заседания поне веднъж на два 
месеца. Заседанията се свикват и ръководят от председате-
ля на комисията, а в негово отсъствие - от посочен от него 
член. Заседанията на комисията са редовни, ако на тях при-
състват повече от половината от членовете й.

Чл. 4. Средствата, отпуснати на лица, семейства и двойки 
за финансово подпомагане, са в размер до 500 лв. (петсто-
тин лева) на заявител.

ГЛАВА ВТОРА
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА 

НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ 
ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

Чл. 5. Заявителите да са български граждани с постоянен 
и настоящ адрес на територията на община Плевен и за пе-
риод не по-малко от една година от датата на кандидатства-
не (семейни двойки, живеещи на семейни начала, самотни 
жени).

Чл. 6. Да нямат родствена връзка по права линия и до чет-
върта степен по съребрена линия.

Чл. 7. Да не са поставени под запрещение.
Чл. 8. Наличие на репродуктивен проблем.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ

Чл. 9. (1) Заявление по образец за кандидатстване за фи-
нансово подпомагане на дейности в областта на репродук-
тивната медицина се подават в Център за административно 
обслужване на граждани на община Плевен, пл. Възражда-
не 4. 

Към него се прилагат:
1. Декларация за липса на родствена връзка до четвърта 

степен по съребрена линия (по образец).
2. Медицинско становище (удостоверение, етапна епикри-

за) за наличие на репродуктивен проблем.
(2) Обстоятелствата по чл.5, чл.6 и чл.7 от настоящите 

правила са установяват по служебен път. 
(3) Подадените заявления, заедно със служебно изискана-

та информация по ал.2 се разглеждат от юрисконсулта, член 
на комисията, за законосъобразност, преди разглеждането и 
одобряването от комисията.

(4) Постъпилите заявления за финансово подпомагане на 
дейности в областта на репродуктивната медицина се раз-
глеждат и одобряват от комисията, утвърдена с Решение № 
159/19.03.2020 г. на Общински съвет - Плевен.

(5) Комисията се състои от 11 члена и е в състав: Седем 
общински съветници -членове на Постоянната комисия по 
„Здравеопазване и социална политика”; АГ специалист, Ди-
ректор Дирекция „ФСД“ в община Плевен, Началник отдел 
„Здравеопазване и социални дейности”, юрисконсулт от Об-
щина Плевен.

(6) Членовете на комисията избират измежду състава си 
председател на комисията.

Чл. 10. Комисията по тези правила осъществява следните 
функции в изпълнение на правомощията си :

1. разглежда, одобрява исканията и изготвя предложения 
до Кмета на община Плевен за финансово подпомагане на 
български граждани, съгласно критериите в глава ІІ на на-
стоящите правила. 

2. осъществява контрол за спазване на критериите и ус-
ловията за придобиване на права за ползване на средствата 
за извършване на дейности в областта на репродуктивната 
медицина.

Чл. 11. (1) Председателят на комисията обявява на сайта 
на Община Плевен часа, мястото и графика на заседанията 
на комисията. 

(2) В случай, че кандидатите, отговарящи на критериите 
по настоящите правила, са повече от предвидените сред-
ства, класирането им се извършва по допълнителни крите-
рии, определени от комисията.

Чл. 12. (1) Заседанията на комисията във връзка с финан-
совото подпомагане са редовни при присъствие на повече от 
половината от нейните членове.

(2) 3аседанията на комисията са закрити.
(З) Решенията за одобряване на кандидатите за финансово 

подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от при-
състващите, при явно гласуване.

(4) За всяко заседание се изготвя протокол, който съдър-
жа разгледаните заявления, решенията по всяко едно от тях 
и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от 
председателя на комисията.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ

И ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 13. (1) Въз основа на решението на комисията, Кметът 

на община Плевен, в седемдневен срок от получаването на 
протокола издава удостоверение за финансово подпомагане 
на заявителя. 

(2) Правото за финансово подпомагане се погасява, ако 
след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостове-
рението, същото не е потърсено и кандидатът може да кан-
дидатства отново за финансиране, по реда на тези правила.

(3) Заявителят представя издаденото удостоверение в 
посоченото в него лечебно заведения. След извършване на 
необходимите изследвания и/или манипулации, лечебното 
заведение издава фактура и подробно сведение за медицин-
ска услуга на Община Плевен, с изрично упоменаване на 
имената на ползвателя на услугата. 

(4) Община Плевен извършва плащането по банков път 
в левове в размер на 500 лв. (петстотин лева) в срок до 1 
месец, след представяне на финансовата документация от 
страна на лечебното заведение. 

Чл. 14. Членовете на комисията, както и служителите на 
общинската администрация, нямат право да разгласяват фа-
кти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на 
тяхната дейност.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е №160/19.03.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Временна промяна в общинска транспортна 
схема

На основание Решение от 13.03.2020г. на Народното събра-
ние на Република България (публ. ДВ бр.22 от 13.03.2020г.) 

за обявяване на извънредно положение на територията на 
цялата страна, предлагам Общински съвет Плевен, на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 
5 от Закона за автомобилните превози, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. До изрична отмяна на обявеното извънредно положение, 
долу изброените тролейбусни линии в делнични дни да се 
изпълняват с часовете от маршрутните разписания за праз-
нични дни:

1. Тролейбусна линия № 1 „Сторгозия - Втора клинична 
база”, маршрутни разписания № 11 и № 12;

2. Тролейбусна линия № 31 „Сторгозия - Втора клинична 
база”, маршрутни разписания № 311 и № 312;

3. Тролейбусна линия № 33 „Сторгозия - Моста”, марш-
рутни разписания № 331, № 332, № 333, № 334;

4. Тролейбусна линия № 44 „ЛВТ - Първа клинична база - 
Моста”, маршрутно разписание № 447;

5. Тролейбусна линия № 5 „Дружба - ж.п.Гара - Дружба”, 
маршрутни разписания № 51, № 52, № 53, № 54;

6. Тролейбусна линия № 6 „ж.п.Гара - Балканстрой - 
ж.п.Гара”, маршрутно разписание № 61;

7. Тролейбусна линия № 7 „ЛВТ - Моста - ЛВТ”, маршрут-
ни разписания № 71, № 72, № 73, № 74;

8. Тролейбусна линия № 8 „Сторгозия - Дружба - Сторго-
зия”, маршрутни разписания № 81 и № 82;

9. Тролейбусна линия № 9 „Дружба - ж.п.Гара - Дружба”, 
маршрутни разписания № 91, № 92, № 93, № 94;

10. Тролейбусна линия № 91 „Дружба- Практикер - ЛВТ”, 
маршрутно разписание № 911.

ІІ. Тролейбусни линии с №57 и №93 не се изпълняват.
ІІІ. Делничните маршрутни разписания за непосочените 

изрично тролейбусни линии не се променят.
ІV. Запазват се всички маршрутни разписания изпълнява-

ни през празничните дни.
V. Решението влиза в сила от 23 март 2020 година.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание Ре-

шение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република 
България (публ. ДВ бр.22 от 13.03.2020г.) за обявяване на 
извънредно положение на територията на цялата страна, 
предлагам Общински съвет Плевен, на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона за 
автомобилните превози, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0233/19.03.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
19.03.2020 г., Протокол № 12, точка 18 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №161/19.03.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Временна промяна в общинска транспортна 

схема
На основание Решение от 13.03.2020г. на Народното събра-

ние на Република България (публ. ДВ бр.22 от 13.03.2020г.) 
за обявяване на извънредно положение на територията на 
цялата страна, предлагам Общински съвет Плевен, на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 
5 от Закона за автомобилните превози, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. До изрична отмяна на обявеното извънредно положе-
ние се спира изпълнението на маршрутни разписания, по 
автобусни линии от общинската транспортна схема, както 
следва: 

1. Автобусна линия „Плевен - Бохот”, маршрутни разписа-
ния с час на тръгване:

от Плевен- 08:40 ч. ; 19:10 ч.
от Бохот - 09:30 ч. ; 20:00 ч.
2. Автобусна линия „Плевен - Буковлък” с маршрутни раз-

писания, с час на тръгване:
от Плевен 06:00 ч.; 07:20 ч.; 10:30 ч.; 11:30 ч.; 13:40 ч.; 

15:30 ч.; 16:30ч.; 17:30 ч.; 19:30 ч.
от Буковлък 06:30ч.; 07:35ч.; 11:00ч.; 12:00ч.; 14:00ч.; 

16:00ч.; 17:00ч.; 17:45ч.; 20:00ч.
3. Автобусна линия „Плевен - Върбица” с маршрутни раз-

писания, с час на тръгване:
от Плевен - 12:30 ч.; 14:15ч.
от Върбица - 13:00 ч. 14:45ч.
4. Автобусна линия „Плевен - Гривица”, с маршрутни раз-

писания, с час на тръгване:
от Плевен - 08:30 ч.; 11:30 ч., 16:00 ч., 20:00 ч.;
от Гривица 09:00 ч., 12:00 ч., 16:30 ч., 20:30 ч., 23:00 ч.
5. Автобусна линия „Плевен - Славяново“, с маршрутни 

разписания, с час на тръгване:
от Плевен 07:30 ч., 09:30 ч., 13:30ч., 17:30ч., 19:45ч.;
от Славяново 07:15ч., 08:15ч., 12:30 ч., 16:30ч., 18:30ч.
6. Автобусна линия „Плевен - Пелишат”, с маршрутно раз-

писание, с час на тръгване:
от Плевен -15:30 ч.;
от Пелишат - 16:30 ч.
7. Автобусна линия „Плевен-Къшин”, с маршрутно разпи-

сание, с час на тръгване:
от Плевен - 17:15ч.
от Къшин 17:40 ч.
8. Основни градски автобусни линии:
8.1. Автобусна линия №9” Втора клинична база”
8.2. Автобусна линия №12”ЛВТ-Втора клинична база”
8.3 Автобусна линия №84”Дружба - Втора клинична база”
ІI. Решението влиза в сила от 23 март 2020 година.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Репу-
блика България (публ. ДВ бр.22 от 13.03.2020 г.) за обявя-
ване на извънредно положение на територията на цялата 
страна, предлагам Общински съвет Плевен, на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 
5 от Закона за автомобилните превози, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0242/19.03.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 19.03.2020 г., Протокол № 12, точ-
ка 19 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев


