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Започна изпълнението на 
проекта „Основен ремонт на пл. 
„Свободата“ и пешеходна улица 
„Васил Левски“ /от пл. „Свобода-
та“ до пл. „Стефан Стамболов/“. 
Той е разработен от Проектант-
ско бюро „ПРОконсулт“ - Пле-
вен, с управител арх. Красимир 
Попов. „ПРОконсулт“ е автор и 
на проекта за реконструкция на 
централния площад „Възражда-
не“, което гарантира, че новата 
разработка ще хармонира с вече 
ремонтираните централна част 
от Мавзолея „Св. Георги Победо-
носец” до пл. „Свободата“ и пл. 
„Стефан Стамболов“. По този 
начин ще бъде допълнен и над-
граден проектът „Обновяване 
и модернизация на физическа-
та среда чрез реконструкция на 
централната пешеходна зона на 
гр. Плевен”, изпълнен с европей-
ски средства.

Общата площ в обхвата на 
реконструкцията на частта от 
ул. „Васил Левски” е 12 206 кв. 
м. От тях настилки ще бъдат 
положени на 11 822 кв. м, или 
96.8%. Общата площ озеленя-
ване /проекция на короните/ е 
20.4%, или 2 427 кв. м. Към съ-
ществуващите на територията 
30 дървета ще бъдат засадени 
нови кубични и кълбести дърве-
та - 26 бр., и нови дървета І-ва 
и ІІ-ра величина - 38 бр. В на-
чалото на ремонта са отрязани 
само две дървета поради крайно 
лошото им състояние. Една от 
първите стъпки при реконструк-
цията е подмяната на подземни-
те комуникации от „Топлофика-
ция” и „ВиК”.

За настилките ще се използват 
същите материали като вложе-
ните на пл. „Възраждане” и пл. 
„Стефан Стамболов” - виброп-
ресовани бетонови павета с из-
ключителна здравина, които ще 
заменят сегашните клинкерни 
плочи. При ширина на улицата 

Започна ремонтът на плевенското ларго

16 метра за летни градини на 
заведения ще бъдат отделени не 
повече от 4 метра от двете стра-
ни, останалото пространство е 
за пешеходния поток. Проектът 
предвижда нова отводнителна 
система. Ще бъдат монтирани 
нови паркови осветителни тела 
LED с бяла светлина.

С ремонта ще бъде осигурена 

достъпна среда за хора с увреж-
дания. За гражданите с увредено 
зрение са проектирани тактилни 
ивици с ширина 80 см в конт-
растни цветове, предвидени са 
също специални пейки на раз-
стояние до 50 м една от друга. 

За изпълнител на обекта след 
проведена обществена поръч-
ка е избрана фирма „Запрянови 

03” ООД - Асеновград. Общата 
стойност на дейностите възлиза 
на 3 409 860 лв. с ДДС. По-го-
лямата част от тях са осигурени 
чрез поемане от Община Пле-
вен на дългосрочен кредит от 
„Регионален фонд за градско 
развитие” АД - Мениджър на 
финансов инструмент „Фонд 
за градско развитие за Северна 

България” /ФГР Север/, част от 
Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020, и Експрес-
банк АД - съфинансираща ин-
ституция. Община Плевен има 
собствено участие в размер на 
близо 500 000 лв.

Срокът за осъществяване на 
реконструкцията е 150 кален-
дарни дни. 

За Празника на Плевен Пламен Джуров 
става „Почетен гражданин“ 

Четете на стр. 2

Плевенският архив дигитализира
1 000 негатива от своя фонд

Четете на стр. 7 Вижте на стр. 8

Светлинно музикално шоу
по случай 15 май
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Предложението беше вне-
сено в деловодството на ОбС 
от Управителния съвет на Зе-
мляческо културно-просветно 
дружество „Плевен”. „Всички 
познаваме таланта на проф. 
Пламен Джуров и едва ли има 
някой, който би оспорил него-
вите заслуги. Дори малко сме 
позакъснели с това наше реше-
ние“, подчерта при представяне 
на предложението председате-
лят на ОбС Мартин Митев.

Съгласно общинската На-
редба №11 почетното звание се 
връчва на тържествено заседа-
ние на Общинския съвет за 15 
май - Празника на Плевен.

Проф. Пламен Джуров е 
роден в Плевен. Завършил е 

За Празника на Плевен 
Пламен Джуров става 
„Почетен гражданин“

средното си об-
разование в му-
зикалното учи-
лище в родния 
си град, след 
което и Музи-
калната акаде-
мия в София с 
три специално-
сти - пиано при 

Базата на бившето Основ-
но училище „Марин Дринов” 
в Плевен да бъде прехвърлена 
безвъзмездно на Висшето воен-
новъздушно училище „Георги 
Бенковски“ - Долна Митропо-
лия, реши единодушно Общин-
ският съвет на Плевен. Ръковод-
ството на учебното заведение 
предвижда трите сгради на те-
риторията на имота - частна об-
щинска собственост, да бъдат 
реновирани и там да бъде раз-
крит Иновативен център и об-
щежитие за студенти.

ВВВУ „Георги Бенковски“ е 
юридическо лице на бюджетна 
издръжка - второстепенен раз-
поредител с бюджетни средства 
на пряко подчинение на минис-
търа на отбраната. Същото е от-
крито с решение на Народното 
събрание, обнародвано в „Дър-
жавен вестник“ на 23.04.2019 
г. Сградният фонд, който учи-
лището ползва към настоящия 
момент, е крайно недостатъчен 
за осигуряване на нормални ус-
ловия за учебна дейност, което 
води до необходимост от допъл-

нителни помещения, се посочва 
в предложението до Общинския 
съвет.

Съгласно Закона за общин-
ската собственост и Наредба 
№7 на Общинския съвет, даре-
ние на имот - частна общинска 
собственост, се извършва след 
решение на Общинския съвет, 
прието с мнозинство три чет-
върти от общия брой на съвет-
ниците. „За“ предложението 
гласуваха 39 общински съвет-
ници, „против“ и „въздържали 
се“ - нямаше.

Общинският съвет на Пле-
вен даде съгласие Регионални-
ят исторически музей в града 
да участва с проект „Миграция 
- история и настояще” по про-
грамата „Културно предприема-
чество, наследство и сътруд-
ничество” на Министерство на 
културата. 

Министерството, в качество-
то си на оператор на програмата, 
обяви първа покана за набиране 
на предложения по резултат 2 
„Подобрен достъп до изкуства 
и култура”. Фокусът е върху 
достъпа до култура на местно 
и регионално ниво чрез разви-
тие на публики, предприема-
чество в областта на културата 
и подобрен достъп за етниче-
ските и културните малцинства 
до култура. По процедурата 
РИМ - Плевен, е подготвил и 
депозирал проекта „Миграция 
- история и настояще”, който се 
предвижда да бъде реализиран 
на територията на община Пле-
вен. Общината от своя страна 
не е обвързана финансово с 
реализацията му, защото фи-
нансирането е безвъзмездно 
от Министерството на култу-
рата. „Ежегодно РИМ - Плевен 
кандидатства с проекти към 
Министерство на културата, 
свързани с дейността ни. По по-

добни проекти през годините сме 
правили осветление на експози-
циите ни, различни изложби и 
сме издавали книги. Проектът ни 
„Миграция - история и настояще” 
ще разработи студия, свързана с 
миграционните процеси на тери-
торията на Северна България. Та-
кива миграционни вълни на об-
следваната територия има още 
от времето на Средновековието, 
когато Османската държава за-
владява Балканския полуостров; 
циганска инвазия; миграционни 
процеси, свързани с католици-
зма, създали цели католически 
села на територията на Северна 
България; миграция след Бал-
канските войни и други. Със 
средствата, които евентуално ще 
получим, ще бъде подпомогната 
проучвателната работа на нашите 
колеги”, сподели директорът на 
РИМ - Плевен Володя Попов. 

Във връзка с кандидатстване-
то по обявената покана е необхо-
димо и съгласие на Общинския 
съвет, което бе дадено от мест-
ния парламент на заседанието 
на 30. 04. 2020 г. А кога ще бъдат 
отпуснати средства от Минис-
терство на културата - все още 
няма яснота. Това ще стане след 
преминаването на проекта през 
всички процедури по кандидат-
стване и одобрение.

Отчет за изпълнение на Плана 
за развитие на социалните услуги 
в Община Плевен през 2019 г. и 
План за развитие на същите през 
2021 прие Общинският съвет на 
Плевен. Съветниците разгледаха 
двата документа последователно 
на заседанието си на 30.04.2020 г. 

От отчета за 2019 г. става 
ясно, че от услугите на Домаш-
ния социален патронаж в общи-
ната през периода са се възполз-
вали жители на пет населени 
места - това са градовете Пле-
вен и Славяново, и селата Бохот, 
Коиловци и Пелишат. За Плевен 
потребителите на тази услуга 
средно на месец са били 379 
души, за Славяново - 40, в Бохот 
- 25, в Коиловци - 41, в Пелишат 
- 20 възрастни и стари хора. 

През годината в Община Пле-
вен са работили два дневни цен-
търа за деца и пълнолетни лица с 
увреждания. Услугите им обхва-
щат всички населени места в ра-
йона, като през Дневния център 
за пълнолетни лица с увреждания 
средномесечно подкрепа са полу-
чили 30 души, а в Центъра за деца 
с увреждания - 26 души. Част от 
социалните услуги в общината са 
още: Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост в гр. Пле-
вен с капацитет за 10 пълнолетни 
лица; Три центъра за социална ре-
хабилитация и интеграция с общ 
капацитет 65 деца и 25 младежи 
и възрастни от всички населени 
места в общината; Шест центъра 
за настаняване от семеен тип с 
общ капацитет 96 деца и младе-

жи. 
На територията на Плевен 

функционира и Кризисен цен-
тър за жени и деца, преживели 
домашно насилие или жертви 
на трафик. През 2019-а неговият 
екип е оказвал помощ средноме-
сечно на 6 лица. Социална помощ 
е предоставяна и чрез Центъра за 
обществена подкрепа, като сред-
но на месец неговите услуги са 
ползвали по 100 деца. В общи-
ната действа и специализирана 
социална институция - това е До-
мът за стари хора в с. Бохот с ка-
пацитет за 55 човека. Годишният 
социален отчет съдържа справка 
и за социалните услуги по линия 
на проекти по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ и механизма 
„Лична помощ“. 

Обобщено годишните данни 
показват, при капацитет на соци-
алните услуги в Община Плевен 
за 1 323 лица /за 257 деца и 1 066 
пълнолетни/, социална подкрепа 
през 2019-та е оказана на 1 332 
лица, като 415 от тях са деца и 
917 пълнолетните. Общо разхо-
дите по издръжката на всички 
социални услуги са в размер на 
3 988 832 лв.

Общинският съвет на Плевен 
прие и План за развитие на соци-
алните услуги в Община Плевен 
през 2021 г. И следващата кален-
дарна година действащите соци-
ални услуги в Община Плевен се 
запазват, като се предвижда раз-
криване и на Център за временно 
настаняване на бездомни лица с 
капацитет от 20 места.

Видният наш диригент, композитор и об-
щественик проф. Пламен Джуров да бъде удосто-
ен със званието „Почетен гражданин на Община 
Плевен“. Това реши единодушно на заседанието 
си в края на април Общинският съвет. Званието 
се присъжда на маестрото за изключителния му 
принос и постижения в областта на изкуството 
и утвърждаване името на Плевен. 

проф. Мара Балсамова, дири-
жиране при проф. Константин 
Илиев и композиция при проф. 
Марин Големинов. През 1976 г. 
започва работа като диригент 
на Плевенската филхармония, 
където работи в продължение 
на шест години. Името му е 
свързано с множество концер-
ти по целия свят, като освен 

диригент, той е и автор на му-
зикални творби. Една от тях е 
“Тост... за Плевен” - подарък, 
който проф. Джуров поднесе 
на родния си град от сцената 
на зала “Емил Димитров” в чи-
талище “Съгласие - 1869”, за-
едно с Плевенската филхармо-
ния, за 70-годишния си юбилей 
в края на миналата година. 

Историческият музей ще
кандидатства по програма

на Министерство на културата 

Военновъздушното училище получава сградата
на ОУ „Марин Дринов“ за разкриване на факултет 

Общинският съвет на Плевен прие План
за развитие на социалните услуги за 2021 година 
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Р Е Ш Е Н И Е №162/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удостояване на проф. Пламен Джуров 

със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.39, ал.2 
от Наредба №11 за символиката, знаците, официалните 
празници и отличията на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Об-
щина Плевен“ проф. Пламен Джуров. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.39, ал.2 
от Наредба №11 за символиката, знаците, официалните 
празници и отличията на Община Плевен по предложе-
ние от Мартин Митев - Председател на Общински съвет 
- Плевен, с вх.№ ОбС-0076/21.04.2020 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 
г., Протокол № 13, точка 2 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №163/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие Община Плевен да пре-

достави дарение на Виросулогична лаборатория за из-
следване на коронавирус към Медицински университет 
- 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 
администрация и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за пуб-
личните финанси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да предостави сума 
в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за закупуване на 
консумативи за изследване на коронавирус за нуждите 
на Вирусологична лаборатория към Научноизследова-
телския Институт на Медицински университет - Пле-
вен, като средствата са за сметка на разходите по мест-
ни дейности в частта „Резерв“ на Сборния бюджет на 
Община Плевен за 2020 година.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши про-
мените по бюджета на Общината за 2020 година с размера 
на предоставената помощ и да преведе средствата по т.1 по 
сметката на Медицински университет - Плевен.

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 
и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0274/28.04.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., 
Протокол № 13, 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 №164/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №17 на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, 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 Административнопроце-
суалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на На-
редба №17 на Общински съвет - Плевен за определя-
нето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Плевен, както следва:

§1. Чл.46, ал.3 да придобие следния вид:
„(3) Таксите, които се събират от Общинско предпри-

ятие „Управление на общински земи и гори”, са посоче-
ни в раздел IV на Приложение № 5“ 

§2 Чл.49, ал.1 да придобие следния вид:
„Чл. 49. (1) За предоставяне под наем на общински 

имоти за нежилищни нужди Общинския съвет приема 
цена на услуга, съгласно Приложение №6“.

§3 Приема ново Приложение №6 „Базисни наемни 
цени за нежилищни нужди“, неразделна част от насто-
ящото решение.

ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 
№ 17 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Пле-
вен влиза в сила 7 дни след публикуването й на интер-
нет страницата на Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
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-0092-1/24.04.2020 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 
г., Протокол № 13, точка 4 от дневния ред и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №165/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на 

Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8, ал.2 във вр. С чл.14, ал.4 и 5 и чл.37, 
ал.4 и 4 от Закона за общинската собственост, чл.31 и 
чл.32 от Закона за политическите партии и чл.11, ал.3, 
чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове при 
спазване изискванията на чл.75-77 и чл.79 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение на Наредба 7/2005 г. 
на Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, 
както следва:

§1. Чл.16, ал.5 от Наредбата се отменя.
§2. Чл.16а, ал.5 от Наредбата се отменя.
§3. Чл.58, ал.2 от Наредбата се отменя, а досегашната 

ал.1 остава единствена и придобива следния вид:
„Чл.58 (1) Право на строеж в урегулиран поземлен 

имот - частна общинска собственост, за изграждане на 
гаражи или други постройки на допълващо застрояване 
се учредява съобразно предвижданията на влязъл в сила 
подробен устройствен план, по решение на Общинския 
съвет и след провеждане на публичен търг, в следната 
последователност:

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

2. при липса на кандидати за някой от обявените обек-
ти - гаражи или други постройки на допълващо застро-
яване се обявява нов търг, в който до участие се допус-
кат всички желаещи лица за неограничен брой обекти.“

ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 
№ 7/2005 г. за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество влиза в сила 7 дни след 
публикуването й на интернет страницата на Общински 
съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8, ал.2 във вр. с чл.14, ал.4 и 5 и чл.37, ал.1 и 4 от За-
кона за общинската собственост, чл.31 и чл.32 от Закона 
за политическите партии и чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от 
Закона за нормативните актове при спазване изисквани-
ята на чл.75-77 и чл.79 от Административнопроцесуал-
ния кодекс по предложения от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0072-3/12.03.2020 г. и 
ОбС-0072-4/25.03.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., Протокол № 
13, точка 3 от дневния ред и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №166/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №530 от 

30.03.2017 г. на Общински съвет - Плевен, изменено с 
Решение №958/22.05.2018 г., Решение №1459/26.09.2019 
г. и Решение №024/28.11.2019 г., за отпускане на заем 
от „Фонд за органите на местното самоуправление в 
България - ФЛАГ“ ЕАД

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.15а от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №530/30.03.2017 г. на Общински 
съвет - Плевен, изменено с Решения №958/22.05.2018 
г., №1459/26.09.2019 г. и Решение №024/28.11.2019 г., 
както следва:

1. Изменя т.1 в частта й „Условия за погасяване“, пър-
ва отметка „Срок за погасяване“, като придобива след-
ната редакция:

„ - Срок за погасяване - 31.12.2020 год. с възможност 
за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса 
предсрочно погасяване“.

§2. Възлага на Кмета на Община Плевен да склю-
чи анекс за удължаване срока на Договор №894 от 
11.07.2017 год., изменен с Анекс №2/28.05.2018 год., 
Анекс №3 от 01.10.2019 год. и Анекс №4 от 18.12.2019 
год. към същия Договор, сключен между „Фонд за орга-
ните на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ 
ЕАД, Уникредит Булбанк АД и Община Плевен, както 
и да извърши всички правни и фактически действия за 
изпълнение 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.15а от Закона за общинския дълг по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0032-1/06.04.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., Протокол № 
13, точка 6 от дневния ред и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №167/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №031/19.12.2019 

г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.34, ал.1, ал.2 

и ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Текстът на т.2 от Решение №031/19.12.2019 г. на 

Общински съвет - Плевен се изменя и допълва, както 
следва 

1. Създава нова т.2.5. със следния текст: „Размерът на 
наложените за съответния месец санкции не може да 
надвишава 60% от общото възнаграждение.“

2. Останалите точки от т.2 се преномерират.
§2. В останалата си част Решение №031/19.12.2019 г. 

на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.2 във връзка с чл.34, ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
по предложение от Мартин Митев - Председател на Об-
щински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0057-3/10.04.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.04.2020 г., Протокол № 13, точка 7 от дневния ред 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №168/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на краткосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива 2020 - 2023 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.9 и чл.10, ал.1 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване из-
ползването на енергия от възобновяеми източници и 
биогорива 2020 - 2023 г., неразделна част от настоящото 
решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
и чл.9 и чл.10, ал.1 от Закона за енергията от възобно-
вяеми източници по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0257/09.04.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 30.04.2020 г., Протокол № 13, точка 8 от дневния 
ред и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №169/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на 

План за развитие на социалните услуги в Община Пле-
вен през 2019 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за изпълнение на План за развитие 

на социалните услуги в Община Плевен през 2019 г., 
неразделна част от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0261/13.04.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., 
Протокол № 13, 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 №170/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на соци-

алните услуги в Община Плевен през 2021 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема План за развитие на социалните услуги в 
Община Плевен през 2021 г., неразделна част от насто-
ящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0262/13.04.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., 
Протокол № 13, точка 10 от дневния ред и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №171/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за раз-

витие на читалищната дейност в община Плевен за 
2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл.26а, ал.2 от Закона за народните чи-
талища

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищ-
ната дейност за 2020 година за читалищата на терито-
рията на община Плевен, неразделна част от настоящо-
то решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0265/16.04.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., 
Протокол № 13, 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 №172/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: процедура по предоставяне на новоиз-

градени активи по проект „Интегриран воден цикъл 
Плевен - Долна Митрополия“, финансиран по АДБФП 
№Д-34-5/18.01.2017 г., Оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020 г.“ за обекти: „Изграждане на ка-
нализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на 
с.Ясен, община Плевен (етап 1)“ и „Изграждане на ка-
нализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на 
с.Буковлък, община Плевен (етап 1)“ - публична общин-
ска собственост, на ВиК оператора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на Асоциацията по ВиК

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, във връзка с §9, ал.10 от Преходни и заключи-
телни разпоредби към Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да предостави за 
управление ВиК системите и съоръженията, изгра-
дени при строителството на обекти: „Изграждане на 
канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа 
на с.Ясен, община Плевен (етап 1) и „Изграждане на 
канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа 
на с.Буковлък, община Плевен (етап 1)“, част от про-
ект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митро-
полия“, финансиран по АДБФП №Д-34-5/18.01.2017 
г., Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ 
на Асоциацията по ВиК на обособената територия, об-
служвана от ВиК ЕООД - гр.Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички законови действия по предаване управлението 
на ВиК активите, посочени в т.1 на настоящото реше-
ние, на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от ВиК ЕООД - гр.Плевен.

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, във 
връзка с §9, ал.10 от Преходни и заключителни разпо-
редби към Закона за изменение и допълнение на Закона 
за водите по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0253-1/16.04.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.04.2020 г., Протокол № 13, точка 13 от дневния ред и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №173/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна в общинска транспортна схема
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните 
превози, чл.8, ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за ус-
ловията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 
осъществяване на обществени превози на пътници с ав-
тобуси (Загл. изм.ДВ, бр.44 от 2011 г.) и чл.19 от Закона 
за автомобилните превози и във връзка с чл.16в, ал.1 от 
Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за ут-
върждаване на транспортни схеми и осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм.
ДВ, бр.44 от 2011 г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение № 299/25.08.2016г. на Общин-
ски съвет Плевен (изм. с Р-я № 336/29.09.2016г., 
№ 648/27.07.2017г., № 882/22.02.2018г., № 1026/ 
26.07.2018г., № 1158/29.11.2018г., № 1190/31.01.2019г., 
№ 1242/28.02.2019г., № 1498/17.10.2019г.) в частта 
по т. 3 от Приложение № 1, утвърдено с Решение № 
1242/28.02.2019г., Междуселищни превози, по следния 
начин:

1. По автобусна линия Плевен - Гривица
1. Изменя следните курсове:
1.1. Курс пътуващ в събота, неделя и празнични дни от 

с.Гривица вместо 07:00 ч. става час на тръгване 06:30 ч. 
2. Съкращава и заличава следните курсове:
2.1. Курс в 23:00 ч. от с. Гривица.
ІІ. Утвърждава маршрутни разписания, със съответ-

ните промени, по междуселищни автобусни линии от 
общинската транспортна схема, Плевен - Гривица, не-
разделна част от настоящото решение.

ІІІ. Всички промени да се отразят в Общинската 
транспортна схема.

ІV. Решението влиза в сила от 01.05.2020 година.
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, чл.17, 
ал.5 от Закона за автомобилните превози, чл.8, ал.3 от На-
редба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвържда-
ване на транспортни схеми и осъществяване на общест-
вени превози на пътници с автобуси (Загл. изм.ДВ, бр.44 
от 2011 г.) и чл.19 от Закона за автомобилните превози и 
във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. 
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схе-
ми и осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси (Загл. изм.ДВ, бр.44 от 2011 г.) по предложение 
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от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0184/21.04.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.04.2020 г., Протокол № 13, 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 №174/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти 

- публична и частна общинска собственост на терито-
рията на град Плевен за поставяне на преместваеми 
съоръжения - павилиони

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години, 
следните общински терени: 

1. Част от имот - частна общинска собственост, пред-
ставляващ терен с размери 2,00/2,00 м, с площ 4,00 
кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - па-
вилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, 
ул.“Васил Априлов“, УПИ І, кв.363 по плана на гр. 
Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на 
Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с 
начална месечна цена 20,00 лв./без ДДС/ и депозит за 
участие в търга 60,00лв. 

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

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

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

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

6. Част от имот - частна общинска собственост, пред-
ставляващ терен с площ 29,00 кв. м, за поставяне на пре-
местваемо съоръжение - павилион за хранителни стоки, 
находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, до бл. 411,пави-
лион №1, УПИ І, кв. 23 по плана на гр. Плевен, на осно-
вание одобрена от Главния архитект на Община Плевен 
схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 
140,00лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 420,00 лв.

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

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

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

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

11. Част от имот - частна общинска собственост, пред-
ставляващ терен с площ 39,00 кв. м, за поставяне на 
преместваемо съоръжение - павилион за хранителни 
стоки, находящ се в гр. Плевен, жк “Дружба“, до бл.226, 

павилион №2, УПИ І, кв.5 по плана на гр. Плевен, на 
основание одобрена от Главния архитект на Община 
Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г., с начална 
месечна цена 188,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие 
в търга 570,00 лв.

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

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

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

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

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

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

18. Част от имот - частна общинска собственост, пред-
ставляващ терен с размери 2,60/1,80 м с площ 4,68 кв. 
м, за поставяне на преместваемо съоръжение - пави-
лион за нехранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, 
жк.“Сторгозия“, до бл.28, УПИ ІІ, кв.729, на основание 
одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема 
за поставяне от 02.01.2020 г., с начална месечна цена 15,00 
лв. /без ДДС/ и депозит за участие в търга 45,00 лв. 

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

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

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

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

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

24. Част от имот - публична общинска собственост, 
представляващ терен с размери 3,00/2,50 м, с площ 

7,50 кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение 
- павилион за нехранителни стоки, находящ се в гр. 
Плевен, ул.“Димитър Константинов“ № 2, разположен 
в ПИ с идентификатор 56722.659.801 между УПИ ІІ-
4977 и УПИ І, кв.370, на основание одобрена от Глав-
ния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
02.01.2020 г., с начална месечна цена 63,00 лв. /без ДДС/ 
и депозит за участие в търга 190,00 лв. 

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

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

27. Част от имот - частна общинска собственост, пред-
ставляващ терен с размери 5,00/3,00 м, с площ 15,00 
кв. м, за поставяне на преместваемо съоръжение - па-
вилион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, 
жк.“Сторгозия“, срещу СУ “Стоян Заимов“, УПИ ІІ, 
кв.32 по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от 
Главния архитект на Община Плевен схема за поставя-
не от 02.01.2020 г.,с начална месечна цена 72,00 лв. /без 
ДДС/ и депозит за участие в търга 220,00 лв. 

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

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

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

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

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

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

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

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

36. Част от имот - публична общинска собственост, 
представляващ терен с площ 23,40 кв. м, за поставяне 
на преместваемо съоръжение - павилион за хранителни 
стоки, находящ се в гр. Плевен, ул.“Парашкев Цветков“, 
до оградата на ОУ „Цветан Спасов“, павилион №1, раз-
положен в ПИ с идентификатор 56722.660.687, на осно-

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

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

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

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

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

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

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

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

44. Част от имот - частна общинска собственост, пред-
ставляващ терен с размери 3,50/2,50 м, с площ 8,75 кв. 
м, за поставяне на преместваемо съоръжение - пави-
лион за хранителни стоки, находящ се в гр. Плевен, на 
ъгъла на ул. „Карлово“ и ул. “Никопол“, УПИ ІІІ, кв.10 
по плана на гр.Плевен, на основание одобрена от Глав-
ния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
09.01.2020 г., с начална месечна цена 42,00 лв. /без ДДС/ 
и депозит за участие в търга 130,00 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Отдаването на общинските терени, описани в При-
ложение 1, да се извърши чрез публично оповестен кон-
курс с тайно наддаване чрез предварително представяне 
на предложения от участниците в Администрацията на 
Община Плевен. 

IV. До участие в конкурса се допускат кандидати, кои-
то отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица, учредени и 
регистрирани в съответствие с действащото българско 
или приложимо чуждестранно законодателство като 
търговци или регистрирани по друг закон с право да из-
вършват стопанска дейност;

- чуждестранните лица да са със седалище или граж-
данство от държава членка на Европейския съюз;

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в про-
изводство по ликвидация съобразно съответното зако-
нодателство;

- да нямат задължения към Община Плевен;
- да не са неизправна страна по договори, сключени с 

Община Плевен;
- да запазят предназначението на имота.
V. Публично оповестеният конкурс да се проведе при 

следните конкурсни критерии за отдаване под наем със 
следните тежести:

1. Наемна цена - 60%;
2. Размер на инвестиция за облагородяване и поддър-

жане на прилежащия терен - 40 %.
VI. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 

комисия, която да организира и проведе публично опо-
вестения конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) 
години на описаните в т.I общински терени.

VII. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено от него лице да сключи договор за наем със 
спечелилите участници съгласно протоколите на кон-
курсната комисия.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 7 от Зако-
на за общинската собственост, чл. 76, т.1 и т.2, чл. 79, 
ал.1 и чл. 98, ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет 
- Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0035-1/16.01.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.04.2020 г., Протокол № 13, точка 15 от дневния 
ред и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №175/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване изцяло или частично на 

физически и юридически лица - ползватели на терени и 
наематели на нежилищни обекти - общинска собстве-
ност, както и концесионери по сключени концесионни 
договори от задължения за заплащане на местни так-
си, наеми и концесионни вноски във връзка с въведените 
задължителни противоепидемични мерки за периода 
на извънредното положение, обявено с решение на На-
родното събрание от 13.03.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.6б 
от Закона за мерките и действията по време на извън-
редното положение, обявено с решение на Народно-
то събрание от 13 март 2020 г., чл.8, ал.6 от Закона за 
местните данъци и такси във вр. с чл.14, ал.2 от Наредба 
№17/2017 г. на Общински съвет - Плевен и чл.17, ал.1, 
т.20 от Наредба №8/2008 г. на Общински съвет - Плевен 
и чл.138, ал.1 във вр. с чл.141, ал.2 от Закона за конце-
сиите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава изцяло лицата - ползватели на общин-
ски терени, от задълженията за заплащане на публични 
общински вземания - местни такси, определени в На-
редба №17/2017 г. на ОбС - Плевен, дължими за полз-
ването на терените и разполагането на преместваеми 
обекти за търговска дейност, по отношение на които с 
административни актове за въвеждане на противоепи-
демични мерки по чл.63 от Закона за здравето е нало-
жена забрана за функциониращи по време на извън-
редното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13.03.2020 г.

2. Освобождава изцяло лицата - наематели на общин-
ски нежилищни недвижими имоти, управлявани от ОП 
„Жилфонд“, от задълженията за заплащане на месечни 
наемни цени за обектите, по отношение на които с ад-
министративни актове за въвеждане на противоепиде-
мични мерки по чл.63 от Закона за здравето е наложена 
забрана за функциониращи по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание 
от 13.03.2020 г.

3. Дава съгласие за намаляване размера на вноските 
за наем на лицата - наематели на търговски обекти, соб-
ственост на „ТИБОР“ ЕАД, по отношение на които с ад-
министративни актове за въвеждане на противоепиде-
мични мерки по чл.63 от Закона за здравето е наложена 
забрана за функциониращи по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание 
от 13.03.2020 г., при което дължимите месечни вноски 
се определят, както следва:

- за обекти с площ до 100 кв.м.: 30% от договорения 
месечен наем;

- за обекти с площ от 100 до 200 кв.м.: 20% от догово-
рения месечен наем;

- за обекти с площ над 200 кв.м.: 10% от договорения 
месечен наем.

4. Дава съгласие за изменение на концесионните дого-
вори, сключени на 16.03.2001 г. с ЕТ „Бушета-60-Кра-
симир Димов - Иванов“ и ЕТ „Бинка Петрова - Бианка“, 
като дължимите концесионни вноски за 2020 г. бъдат 
съразмерно намалени за периода, през който изградени-
те от концесионерите обекти за търговско и обществено 
обслужване са преустановили дейността си в изпълне-
ние на въведените задължителни противоепидемични 
мерки по чл.63 от Закона за здравето по време на извън-
редното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13.03.2020 г.

5. Освобождаването от задължения за такси и наеми 
и намаляването размера на месечните наемни вноски и 
годишните концесионни вноски по т.1-4 е за периода от 
датата на въвеждане до датата на отмяна на противоепи-
демичните мерки с изрични административни актове на 
компетентните държавни органи.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.6б от Закона за 
мерките и действията по време на извънредното поло-
жение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г., чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и 
такси във вр. с чл.14, ал.2 от Наредба №17/2017 г. на 
Общински съвет - Плевен и чл.17, ал.1, т.20 от Наредба 
№8/2008 г. на Общински съвет - Плевен и чл.138, ал.1 
във вр. с чл.141, ал.2 от Закона за концесиите по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0269/21.04.2020 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., Прото-
кол № 13, 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 №176/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот, публична 

общинска собственост - „Летен театър“, находящ се 
в парк „Кайлъка“, актуван с АОС №37553/11.06.2012 г. 
и АОС №43298/06.11.2019 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години 
имот публична общинска собственост - „Летен театър“, 
находящ се в парк „Кайлъка“, представляващ сграда с 
предназначение за култура и изкуство с идентифика-
тор 56722.621.24.4 по одобрената кадастрална карта на 
град Плевен, със застроена площ 1938,00 кв.м., състо-
ящ се от гримьорна на два етажа с площ 128,00 кв.м., 
сладкарница с площ 70,00 кв.м. и кинокабина с площ 
42,00 кв.м., актуван с АОС №37553/11.06.2012г., заедно 
със прилежащата към него сграда с предназначение за 
битови услуги - външна обществена тоалетна с иденти-
фикатор 56722.621.24.2, със застроена площ 42,00 кв.м., 
актувана с АОС №43298/06.11.2019 г.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извър-
ши чрез публично оповестен конкурс с тайно наддава-
не чрез предварително представяне на предложения от 
участниците в администрацията на Община Плевен при 
първоначална наемна цена, определена от лицензиран 
оценител, в размер на 521,00 лв./месец без ДДС.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които 
отговарят на следните изисквания:

3.1. да са физически или юридически лица, учредени 
и регистрирани в съответствие с действащото българ-
ско или приложимо чуждестранно законодателство като 
търговци или регистрирани по друг закон с право да из-
вършват стопанска дейност;

3.2. чуждестранните лица да са със седалище или 
гражданство от държава членка на Европейския съюз;

3.3. да не са обявени в несъстоятелност и да не са в 
производство по ликвидация съобразно съответното за-
конодателство;

3.4. да нямат задължения към Община Плевен;
3.5. да не са неизправна страна по договори, сключени 

с Община Плевен;
3.6. да запазят предназначението на имота.
4. Публично оповестеният конкурс да се проведе при 

следните конкурсни критерий за отдаване под наем със 
следните тежести:

4.1. Наемна цена - 60%
4.2. Размер на инвестицията за поддръжка и подобря-

ване на общинския имот - 40%.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-

мощено от него лице да организира и проведе конкурса 
и сключи договор за наем със спечелилия участник съ-
гласно протокола на конкурсната комисия.

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.14, 
ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, 
чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински 
съвет- Плевен, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0266/21.04.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.04.2020 г., Протокол № 13, 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 №177/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1240/28.02.2019 

г. на Общински съвет - Плевен и изменение на Решение 
№1154/29.11.2018 г. на Общински съвет - 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, във връзка с чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за об-
щинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7/2005 
г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №1154/29.11.2018 г. на Общински 
съвет - Плевен, изм. с Решение №1240/28.02.2019 г., 
както следва:

1. т. 1 от Решение №1154/29.11.2018 г. на Общински 
съвет - Плевен придобива следната редакция:

„т.1. Да се предостави безвъзмездно за срок от 10 
(десет) години, за управление на Висшия съдебен съ-
вет чрез Окръжна прокуратура - Плевен, за нуждите на 
Районна прокуратура - Плевен, недвижим, нежилищен 
имот - частна общинска собственост, с администрати-
вен адрес град Плевен, ул. „Васил Левски” №176, пред-
ставляващ част от масивна административна сграда 
- целият втори етаж, състоящ се от 10 броя самостоя-
телни обекти с идентификатори от 56722.659.437.2.30 
до 56722.659.437.2.39 и 2 броя сервизни помещения с 
обща площ 198 кв.м. и част от трети етаж, състоящ се 
от 4 броя самостоятелни обекти с идентификатори от 
56722.659.437.2.8 до 56722.659.437.2.11 и 2 броя сер-
визни помещения с обща площ 107,50 кв.м., който имот 
е актуван с АОС №39026/17.06.2013 г.”

2. В точка 2 второто изречение добива следното съдър-
жание: „Консумативните разходи, свързани с ползване-
то и поддържането на имота са за сметка на Окръжна 
прокуратура - Плевен“.

II. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи допълнително споразумение към договора с Висшия 
съдебен съвет от 08.11.2019 г., съгласно условията по т.І 
от настоящото решение.

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, във 
връзка с чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7/2005 г. на Общин-
ски съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0263/29.04.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.04.2020 г., Протокол № 13, точка 18 от дневния 
ред и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №178/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за съществуване и дофи-

нансиране на маломерни и слети паралелки в училища-
та на територията на община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция и във връзка с чл.69 от Наредба за финансиране 
на институциите в системата на предучилищното и учи-
лищното образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава съществуването на маломерни и слети 
паралелки в общинските училища на територията на 
община Плевен за учебната 2019/2020 година, както 
следва:

1.1. СУ „Христо Ботев“, гр.Славяново
- І клас маломерна паралелка с 6 ученици, недостиг до 

минималния брой - 10 ученици.
1.2. ОУ „Васил Левски“, с.Беглеж
- І и ІV клас - слята маломерна паралелка с 8 ученици, 

недостиг до минималния брой ученици 8 ученици.
2. Отпуска допълнителни финансови средства за обез-

печаване на учебния процес извън определените по 
единни разходни стандарти за определената дейност, 
както следва:

1.1. СУ „Христо Ботев“, гр.Славяново - 746 лв.

1.2. ОУ „Васил Левски“ - 746 лв.
3. Общият размер на финансовите средства за обез-

печаване на учебния процес на съществуващите мало-
мерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в 
упоменатите учебни заведения за учебната 2019/2020 г. 
е в размер на 1 492 лв.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
необходимите правни и фактически действия по изпъл-
нение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и 
във връзка с чл.69 от Наредба за финансиране на ин-
ституциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0260/13.04.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.04.2020 г., Протокол № 13, 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 №179/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на урегулиран застроен об-

щински недвижим имот на собствениците на законно 
построени върху него сгради, представляващ поземлен 
имот идентификатор: 56722.661.817 - УПИ ХІІІ-8688, 
отреден за жилищно строителство в кв.70, по плана 
на гр.Плевен, ул. „Ген.Ганецки“ №47

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост и чл.51 от Наредба №7/2005 г. на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска 
собственост, находящ се в град Плевен, ул.“Ген.Ганец-
ки“ №47, представляващ застроен урегулиран поземлен 
имот с площ 269 кв.м., с идентификатор 56722.661.817 
- УПИ ХІІІ-8688, кв.70, отреден за жилищно строител-
ство, актуван с АОС №36352 от 15.10.2010 г., за сумата 
от 13 600 (тринадесет хиляди и шестстотин) лева без 
ДДС на Данаил Христов Петков и Анелия Христова 
Стойнова - собственици на законно построени върху 
него сгради с отстъпено право на строеж.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота с правоимащите лица, 
съгласно т.1 от настоящото решение и нормативните 
изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е на основание чл.21, 
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 
от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет - Плевен по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0234/18.03.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., 
Протокол № 13, 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 №180/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими 

имот - поземлен имот с идентификатор 56722.667.705 
с площ 8 619 кв.м., заедно с изградените в него в груб 
строеж три обществени сгради

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/2005 г. на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг чрез 
предварително представяне на предложенията от учас-
тниците в администрацията на Община Плевен за про-
дажба на недвижим имот - частна общинска собстве-
ност, актуван с АОС №35275/15.10.2008 г., находящ се 
в гр.Плевен, жк „Дружба“ 1-ви микрорайон, предста-
вляващ поземлен имот с идентификатор56722.667.705 
с площ 8 619 кв.м. - урбанизирана територия с начин 
на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, 
стар идентификатор: УПИ ІV, отреден за поликлиника 
с аптека, кв.2, заедно с изградените в груб строеж три 
обществени сгради:

- 56722.667.705.1 - 8-етажна сграда със застроена 
площ 588 кв.м.;

- 56722.667.705.2 - 3-етажна сграда със застроена 
площ 1 218 кв.м.;

- 56722.667.705.3 - 2-етажна сграда със застроена 
площ 327 кв.м.

при първоначална цена 1 133 000 (един милион сто 
тридесет и три хиляди) лева и депозит 10% от първо-
началната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе публичен търг за 
продажба на имота.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1 със спечелилия 
участник, съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, 
т.2 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет - Плевен 
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по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0243/19.03.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., 
Протокол № 13, 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 №181/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение относно закупува-

не на недвижим имот - гараж с идентификатор 
56722.663.1184 с площ 18 кв.м., находящ се в гр.Плевен, 
ул.“Ген.-лейт.Атанас Стефанов“ №32

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.66 във вр. с чл.33 от Закона за собстве-
ността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост 
и чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба №7 реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Христина Неделчева Лин-
чева - лично и като пълномощник на Неделчо Ва-
лериев Линчев и Ана Валериева Линчева недвижим 
имот с административен адрес гр.Плевен, ул.“Ген.-
лейт.Атанас Стефанов“ №32, представляващ гараж-
на клетка №2 с идентификатор 56722.663.118.4 със 
застроена площ 18 кв.м., попадащ в поземлен имот 
56722.663.118 - УПИ ХІХ-7322, кв.179 по регула-
ционния план на гр.Плевен за сумата от 10 000 (десет 
хиляди) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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 вр. с чл.33 от Закона за собственост-
та, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост 
и чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба №7 реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0250/26.03.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 30.04.2020 г., Протокол № 13, точка 22 от 
дневния ред и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №182/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: безвъзмездно прехвърляне на ВВВУ 

„Г.Бенковски“ правото на собственост върху не-
жилищен имот - частна общинска собственост, 
с идентификатор 56722.662.644 и с администра-
тивен адрес гр.Плевен, ул. „Цар Самуил“ №4, ве-
дно с построените в него сгради, актуван с АОС 
№35896/05.03.2010 год.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.35, ал.5 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.55 от Наредба №7/2005 год. на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се прехвърли безвъзмездно на ВВВУ 
„Г.Бенковски“ правото на собственост върху нежили-
щен имот - частна общинска собственост, представля-
ващ поземлен имот с идентификатор 56722.662.644, с 
площ 12 591 кв.м. - урбанизирана територия с начин 
на трайно ползване: за обект комплекс за образование, 
който съгласно регулационния план на гр.Плевен със-
тавлява урегулиран поземлен имот ІІ в кв.331а, отре-
ден „за училище“, актуван с АОС №35896/05.03.2010 
год., ведно с построените в този имот сгради за обра-
зование на бившето ОУ „Марин Дринов“ - гр.Плевен, 
както следва:

1.Триетажна сграда с идентификатор 56722. 662.644.1 
и застроена площ 814 кв.м.;

2.Двуетажна сграда с идентификатор 56722. 
662.644.2 и застроена площ 328 кв.м., с три самос-
тоятелни обекта за учебна дейност с идентифика-
тор съответно 56722.662.644.2.1, 56722.662.644.2.3 и 
56722.662.644.2.4;

3.Едноетажна сграда с идентификатор 56722. 
662.644.3 и застроена площ 204 кв.м.;

4.Едноетажна сграда с идентификатор 56722. 
662.644.4 и застроена площ 33 кв.м.;

5.Едноетажна сграда с идентификатор 56722. 
662.644.5 и застроена площ 28 кв.м.;

6.Едноетажна сграда с идентификатор 56722. 
662.644.6 и застроена площ 63 кв.м.;

7.Едноетажна сграда с идентификатор 56722. 
662.644.7 и застроена площ 13 кв.м.;

ІІ. Оправомощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за безвъзмездно прехвърляне правото на 
собственост на имотите по т.І с ВВВУ „Г.Бенковски“, 
съгласно действащите законови разпоредби и условията 
по предходната точка.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №183/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване 
за ПИ 56722.701.296 в местността Стража в земли-
щето на гр.Плевен, парцеларни планове на елементи-
те 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 мест-
ната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.296 в местността Стража в землището на гр. 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техни-
ческата инфраструктура. При изработване на подроб-
ния устройствен план да се спазват разпоредбите на 
чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии и устрой-
ствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.296 в местността Стража в землището на гр. 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техни-
ческата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 
от Закона за устройство на територията по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0238/18.03.2020 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., Протокол № 
13, точка 24 от дневния ред и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №184/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване за 
поземлен имот с идентификатор 56722.19.11 в мест-
ността Табакова чешма в землището на гр.Плевен, 
парцеларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура и одобряване на Задание за изработ-
ване на подробен устройствен план

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земедел-
ските 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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.19.11 в местността Табакова чешма в землище-
то на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.19.11 
в местността Табакова чешма в землището на гр. Пле-
вен и парцеларни планове на елементите на техническа-
та инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 
от Закона за устройство на територията по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0240/18.03.2020 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., Протокол № 
13, точка 25 от дневния ред и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №185/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване за 
ПИ 67088.104.28, ПИ 67088.104.40, ПИ 67088.104.50, 
ПИ 67088.104.80 и ПИ 67088.104.95 в находище 
„Славяново“ в местността Одерец в землището на 
гр.Славяново, община Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, при спазване разпоредбите на чл. 17а, 
ал. 1, т. 2 при условието на чл. 17а, ал. 3 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подро-

бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
67088.104.28, ПИ 67088.104.40, ПИ 67088.104.50, ПИ 
67088.104.80 и ПИ 67088.104.95 в находище „Славя-
ново“ в местността Одерец в землището на гр. Сла-
вяново.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план - План за застрояване по т. 1.

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 
от Закона за устройство на територията по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0239/18.03.2020 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., Протокол № 
13, точка 26 от дневния ред и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №186/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване 
за поземлен имот с идентификатор 24935.23.6 в мест-
ността Долни ливади в землището на с.Дисевца, парце-
ларни планове на елементите на техническата инфра-
структура 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 мест-
ната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план - План за застрояване за поземлени 
имот с идентификатор 24935.23.6 в местността Долни 
ливади в землището на с. Дисевица и парцеларни пла-
нове на елементите на техническата инфраструктура. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен 
устройствен план - План за застрояване за поземлени 
имот с идентификатор 24935.23.6 в местността Долни 
ливади в землището на с. Дисевица и парцеларни пла-
нове на елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 
от Закона за устройство на територията по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0237/18.03.2020 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., Протокол № 
13, точка 27 от дневния ред и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №187/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за 

промяна предназначението на земеделски земи за не-
земеделски нужди върху засегнати имоти - публична 
общинска собственост с начин на трайно ползване 
- пасища, мери, в землището на с. Бохот, Община 
Плевен по приложен ПУП - ПП за изграждане на АМ 
„Хемус”

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 
и т. 11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8 от Закона за общинска соб-
ственост, чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 4 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, при 
спазване разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 1 от Закона за 
опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава предварително съгласие за прокарване на 
трасе на : АМ „Хемус”, участък от км 137+800, км 
139+340 до км 167+572, преминаващо през общински 
поземлени имоти с начин на трайно ползване - паси-
ща, мери, публична общинска собственост, находящи 
се в землището на с. Бохот: 05921.58.36, 05921.63.55, 
05921.104.42, 05921.105.46, 05921.106.44, 
05921.115.9, 05921.180.45.

2. Съгласието по т. 1 се дава за срок от 5 (пет) години.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-

щено лице да извърши необходимите правни и факти-
чески действия, в изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-

ция, чл.8 от Закона за общинска собственост, чл. 25, ал. 
5, във връзка с чл. 4 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделски земи, при спазване разпоредбите 
на чл. 17а, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земедел-
ските земи по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0270/21.04.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.04.2020 г., Протокол № 13, точка 28 от дневния ред и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №188/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Временна промяна в общинската транс-

портна схема
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 17, ал.5 от Закона за автомобил-
ните превози

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. До изрична отмяна на обявеното извънредно по-
ложение се спира изпълнението на маршрутно разпи-
сание по автобусни линии от общинската транспорт-
на схема „Плевен - Славяново“ с час на тръгване от 
Плевен 06.30 ч.

ІІ. Решението влиза в сила от 01.05.2020 г.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши необ-

ходимите правни и фактически действия в изпълнение 
на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 
и чл. 17, ал.5 от Закона за автомобилните превози по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0184-1/29.04.2020 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 
г., Протокол № 13, точка 29 от дневния ред и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №189/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда - гараж с иденти-

фикатор 56722.661.824.3 с площ 25 кв.м., находящ се в 
гр.Плевен, ул. “Сергей Румянцев“ №58, построен върху 
общински поземлен имот

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.66 във вр. с чл.33 от Закона за соб-
ствеността, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.5, т.2 във вр. с чл.6, 
т.1 от наредба №7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Веселин Гетов Рачев не-
движим имот с административен адрес гр.Плевен, 
ул.“Сергей Румянцев“ №58, представляващ гараж с 
идентификатор 56722.824.3 със застроена площ 25 
кв.м., находящ се в общински поземлен имот с иден-
тификатор 56722.661.824 - УПИ VІ-8681, кв.70 по 
регулационни план на гр.Плевен за сумата 9 779.15 
(девет хиляди седемстотин седемдесет и девет и пет-
надесет ст.)

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМС-
МА, чл.66 във вр. с чл.33 от Закона за собствеността, 
чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 от на-
редба №7 за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0273/28.04.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., Протокол 
№ 13, точка 30 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 №190/30.04.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Регионален исто-

рически музей - Плевен с Проект „Миграция - история 
и настояще“ по BGCULTURE-2.001 - Първа покана, 
за набиране на проектни предложения по резултат 
2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ - рег.№ 
BGCULTURE-2.001-0087 към Министерство на култу-
рата

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Регионален исторически музей 
- Плевен да участва с проектно предложение „Миг-
рация - история и настояще“ към Министерство на 
културата: Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество, BGCULTURE-2.001 - Първа покана, 
за набиране на проектни предложения по резултат 
2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ - рег.№ 
BGCULTURE-2.001-0087

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.12 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0272/24.04.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г., 
Протокол № 13, точка 31 от дневния ред и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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„Позитивни спомени от 
старите негативи“ се нарича 
проектът на „Държавен архив“ 
- Плевен, по който бяха диги-
тализирани 1 000 негатива. 
Целта на екипа е да се популя-
ризират исторически събития 
и факти от миналото на Плевен 
и региона.

През април 2019 г. отдел 
„Държавен архив“ разработи 
идеен проект, който представи 
пред Държавна агенция „Архи-
ви“ (ДАА). През май 2019 г. той 
беше одобрен за финансиране 
от Национален фонд „Култура“ 
(НФК) по програма „Културно 
наследство“, модул „Съхране-
ние и популяризиране на кул-
турно наследство“. Договорът 
между НФК и ДАА е на стой-
ност 9 638 лв., а периодът за ре-
ализацията му - от 1 юли 2019 г. 
до 30 април 2020 г. Същинската 
работа по проекта започна през 
септември и приключи в края на 
2019 година. 

За дигитализацията на стари-
те негативи е използван специа-
лен скенер, доставен от Варна. 
Кадрите са постъпили в архива 
от поделение на бившето дър-

жавно предприятие „Българска 
фотография“, което на практика 
е трупало фотоархива на държа-
вата в периода 1945-1993 г. Сред 
негативите има и такива, от пле-
венския фотограф Любомир Ча-
ръкчиев. 

През 2018 година Държавна 
агенция „Архиви“ е дигитали-
зирала 500 000 копия от архи-
ва на „Българска фотография“, 
споделя председателят й доц. 
д-р Михаил Груев. Следващата 
стъпка е прехвърлянето на елек-
тронен носител и на притежава-
ните в регионалните структури 
в 26 областни града негативи. 
Държавният архив в Плевен е 
първият, който успя да дигита-
лизира 1 000 снимки от фонда 
си. А това стана, благодарение 
на проекта „Позитивни спомени 
от старите негативи“, допълва 
Груев.

Работата е групирана в 25 
теми, като архитектура и градоу-
стройство, военно дело, извест-
ни личности, промишленост, 
земеделие, култура, спорт, ма-
нифестации и други. „Старали 
сме се да подберем позитивните 
спомени от Плевен. В миналото 

Плевенският архив дигитализира
1 000 негатива от своя фонд

това е бил богат икономически 
район, който се отличава с про-
мишленост, транспорт и извест-
ни личности от спорта, както и 
такива, имащи национално зна-
чение. Част от тази история сме 
се постарали да представим на 
винилови табла, които подре-
дихме като изложба. По проект 
с дигитализираните негативи 
направихме две изложби. Пър-
вата, вече бе експонирана на 
6 март тази година в Агенция 
„Държавни архиви“ в столица-
та. Втората е изцяло дигитална. 
Върху нея работиха ученици 
от Професионалната гимназия 
по туризъм „Алеко Константи-
нов“ в Плевен, членове на клуб 
„Възрожденци“, обясни Мари-

нела Йорданова, началник на 
„Държавен архив” - Плевен. И 
допълва, че изложбата обхваща 
времето от 40-те до 70-те години 
на ХХ век. Само една е снимка-
та от 1981 година и тя е предос-
тавена от проф. Пенка Абраше-
ва, дългогодишен директор на 
Лозаро-винарския институт в 
Плевен. 

По проект, с учениците от 
ПГТ „Алеко Константинов” - 
Плевен са проведени два откри-
ти урока и две беседи. След тях 
те са подбрли 60 кадъра за екс-
позиция в интернет, като целта 
е да се провери накъде ще се 
насочи интересът на сегашното 
поколение към архивните доку-
менти и значимостта им като на-
ционално културно наследство.

„В Плевенския архив се 

пази фонд от 
20 000 негати-
ва на Държав-
но предприятие 
„Българска фо-
тография“ и над 
300 от личния 
фонд на Любо-
мир Чаръкчиев, 
постъпили в ар-
хива през 1979 
година. Негови-
ят фотоапарат е 
запечатвал кра-
сотите на Пле-
вен, събития и 
хора още от 1920 
година. Малката 
сума, която ни 
беше отпусна-
та по проекта, 
позволи от това 
богатство да бъ-
дат „извадени на 
светло“ само 1 
000 кадъра”, до-
пълва Маринела 
Йорданова. 

Екипът, кой-
то работи по 

дигитализацията, се състои от 
четирима души - ръководите-

лят Маринела Йорданова, сче-
товодител от „Регионална ди-
рекция на архивите“-Монтана, 
и двама служители на плевен-
ския отдел - Илиян Цветанов и 
Веселин Стойков. Днес излож-
бите могат да бъдат видени на 
административната интернет 
страница на Агенцията, на 
страницата на ПГ по туризъм 
„Алеко Константинов“ - Пле-
вен и във Фейсбук страницата 
на дирекция „Регионален дър-
жавен архив“ - Монтана. За 
Държавна агенция „Архиви“ 
линкът е https://www.archives.
government.bg/ в секция “Из-
ложби”, а за ПГ по туризъм 
- Плевен линкът е http://pgt-
pleven.com в секция “Гале-
рия”. Партньори по проекта 
са Областна администрация - 
Плевен и Общинският медиен 
център. 

Предвид епидемичната об-
становка в страната проектът не 
приключи на 30 април, тъй като 
предвидените изложби в Плевен 
и Монтана не се състояха. Очак-
ва се срокът му за изпълнение 
да бъде удължен от Национален 
фонд „Култура“.

ЛЮБОПИТНО




