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При спазване на всички мер-
ки за предпазване от коронави-
рус, Летни ваканционни дни за 
деца от 6 до 14-годишна възраст 
организират Центърът за работа 
с деца и Ученическата спортна 
школа в Плевен. Всички дейнос-
ти са безплатни и ще се провеж-
дат в периода от 15 юни до 28 

август тази година, в делничните 
дни от 10 до 12 часа. Организи-
рани са ателиета по интереси, 
сред които по рисуване, школи по 
народни танци, народна музика, 
народни песни, модерен балет и 
хип-хоп, шахмат, мажоретки и ак-
тьорство майсторство.

Децата могат да изберат и 

занимания в детски работил-
ници в различни  направления: 
„Чудният свят на биологията“, 
„Вълшебната ножичка“, „Зна-
ния и забавления на асфалта“, 
„С ръце, сърце и ум в света на 
Математиката“, „Безопасност 
на движението по пътищата“, 
„Млад еколог“, „Фотографията 

- игра на светлина“, „Историята 
- единство на минало, настояще 
и бъдеще“, „Авиомоделизъм“, 
„Играя и се забавлявам в нео-
бятния свят на професиите“. 

В продължение на близо три 
месеца по график всяка сутрин 
при подходящо време ще се про-
веждат игри на открито по фут-

бол, тенис, народна топка, както 
и забавни игри за най-малките. 

Изискването е всеки родител 
предварително да попълни де-
кларация, с която да заяви воля и 
съгласие детето да бъде включено 
в Летните ваканционни дни. Фор-
мулярът е публикуван на интер-
нет страницата на ЦРД - Плевен.

И това лято децата на Плевен
ще се забавляват
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С най-важните въпроси от 
дневния ред на Плевен запозна 
Георг Спартански министър-
председателя Бойко Борисов, 
вицепремиера Томислав Дончев 
и министъра на финансите Вла-
дислав Горанов  на среща, със-
тояла се на 17 юни. Състоянието 
на природния парк „Кайлъка” е 
била първата тема на разговори-

те. „От близо 20 г. поради лип-
са на средства не се поддържат 
зелените пространства, няма 
организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване, както и алейно 
осветление,  в лош вид са инфра-
структурата, детските площадки, 
съоръженията за спорт на откри-
то, информирах по време на сре-
щата, като подчертах, че всичко 

Правителството се ангажира
с подкрепа за важни проекти на Плевен

това  буди справедливото недо-
волство на гражданите”, разказа 
Георг Спартански.  За решението 
на проблема предложих три ва-
рианта, които бях изпратил по-
рано в писмо до екоминистъра 
Емил Димитров, а именно: създа-
ване на държавно предприятие за 
стопанисване на парка, ежегодно 
отпускане на средства на Област-
ната администрация за качествена 
поддръжка или прехвърляне соб-
ствеността на Община Плевен, 
която със собствени средства и 
държавен ресурс да се грижи за 
доброто състояние на „Кайлъка”. 
„Като най-целесъобразен беше 
определен третият вариант, с ре-
шението на който премиерът се 
ангажира в срок от няколко сед-
мици”, допълни кметът.

Сред разговорите е бил и въ-
просът за изграждането на обхо-
ден път от строящата се магис-
трала „Хемус” в частта между 
Плевен и Ловеч в посока Русе. 
„Строителството му ще позволи 
да се изведе трафика на тежка 

техника от Плевен, да се намалят 
вредните емисии и шума. Изра-
зих отрицателно становище на 
предложените миналата година 
на среща в Областна админи-
страция проекти на Агенцията 
за пътна инфраструктура, защо-
то те предвиждаха обходният 
път да минава край парк „Кай-
лъка”, което е немислимо от 
екологична гледна точка. Тогава 
предложих вариант за по-дълъг 
път. По време на срещата полу-
чих уверение, че този вариант е 
възприет като най-целесъобра-
зен и вече се работи по проек-
тирането му. Пътят ще е дълъг 
около 20 км, а приблизителната 
му стойност ще е около 120-140 
млн. лева”, поясни кметът.

Поставих въпроса и за недо-
вършената спортна зала на мяс-
тото на бившата колописта, която 
се изгражда с държавни сред-
ства. Досега са вложени 2 млн. 
лева за полагане на фундамента. 
Предвид последиците от епиде-
мията и недостига на финансови 

средства представих виждане-
то си залата да се препроекти-
ра, като се намалят в границите 
на допустимото параметрите й, 
което ще намали и разходите за 
доизграждането й. И това пред-
ложение беше одобрено от пре-
миера и членовете на кабинета, 
информира още Георг Спартан-
ски. Разбиране беше проявено и 
по повод четвъртото ми предло-
жение – с държавни средства, по 
предварителни разчети в размер 
на около 4 млн. лв., да бъдат ре-
монтирани  21 плевенски улици. 
За четирите години от първия ми 
мандат със собствени средства 
и с европейско финансиране ос-
новно бяха реновирани 54 улици, 
но това не е достатъчно за град 
като Плевен, който е център на 
Северна България и седми по го-
лемина в страната, подчерта още 
кметът на среща с медиите.

Правителството се е ангажи-
рало да обсъди и този въпрос, а 
кметът се надява на положител-
но решение.

Десет дружества, сред кои-
то и чуждестранни, са подали 
своите оферти за изпълнители 
на проекта на Община Плевен 
за утвърждаване на екологосъ-
образния обществен електро-
транспорт в града. Това съобщи 
кметът Георг Спартански. Учас-
тниците са предимно Дружества 
по закона за задълженията и до-
говорите (ДЗЗД), в които част от 
българските фирми си партни-
рат с такива от Германия, Тур-
ция, Китай и др.

Проектът за електрически 
автобуси и зарядни станции за 
тях е в партньорство с „Тролей-
бусен транспорт” ЕООД - Пле-
вен. Разработен е по процедура 
„Мерки за адресиране на транс-
порта като източник на замър-
сяване на атмосферния въздух” 
по приоритетна ос 5 „Подобря-
ване качеството на атмосферния 
въздух” на Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014-2020 
г.”. В рамките на процедурата 
ще бъдат закупени и доставени 
14 нови съвременни екологич-
ни електрически транспортни 
средства на обществения транс-
порт и зарядни станции към тях, 

което ще доведе до намаляване 
на вредните емисии във въздуха, 
намаляване на шума и вибраци-
ите и значително спестяване 
на енергия. С част от средства-
та, които са на обща стойност 
17 937 524.44 лв. с ДДС, се 
предвижда проектиране, ав-
торски надзор и изпълнение на 
строително-монтажни работи за 
изграждане на места за зарядни 
станции в двете тролейбусни 
депа, интегриране на електробу-
сите към съществуващата инте-
лигентна транспортна система и 
други съпътстващи дейности. 

Намеренията са с новите 
електрически автобуси да бъ-
дат обхванати линии в Индус-
триалната зона, за които няма 
кандидатствали превозвачи в 
обявените търгове, както и ще 
бъдат подобрени връзките меж-
ду отделните квартали на града, 
поясни кметът на Община Пле-
вен Георг Спартански. След ре-
ализация на проекта Плевен ще 
затвърди мястото си на първи и 
единствен в страната с изцяло 
екологично чист масов градски 
обществен транспорт с нулеви 
вредни емисии.   

„Развитие на регионите” ще 
бъде името на новата оператив-
на програма за регионална по-
литика, която ще се управлява 
от Министерството на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството в следващия програмен 
период 2021-2027 година. Това 
обяви заместник-министърът на 
регионалното развитие и благо-
устройството и ръководител на 
Управляващия орган на ОПРР 
Деница Николова, която взе 
участие в Заседание на Управи-
телния съвет на НСОРБ и кме-
товете на десетте най-големи 
български общини. Очаква се 
бюджетът на програмата да над-
хвърли 3,1 млрд. лв., които ще се 
използват за постигането на  ба-
лансирано регионално развитие 
на страната по три приоритетни 
оси. Новата оперативна програ-
ма ще има два основни приори-
тета - за интегрирано градско 
развитие и за интегрирано те-
риториално развитие. Приори-
тет 1 е насочен е към 10 големи 
общини - Плевен, Видин, Русе, 
Велико Търново, Варна, Бургас, 

Стара Загора, Пловдив, София и 
Благоевград. Те са обособени в 
4 клъстера и за всеки от тях на 
база 4 показателя - население, 
територия, БВП и инфраструк-
тура, ще се задели процент от 
ресурса. 30% от бюджета на 
всеки клъстер ще е за участие 
на градските общини в интег-
рирания териториален подход с 
по-малките общини.  

Общинските администрации 
на 10-те града ще са територи-
ални органи, каза още Николо-
ва. Към тях ще функционират 
Звена за подбор на проекти, 
формирани от общински екс-
перти с възможност за привли-
чане и на външна експертиза. Те 
ще извършват дейности по ин-
формация и публичност - пуб-
лични обсъждания и обществе-
на подкрепа за проектите, както 
и предварителния им подбор.

Големите общини ще имат 3 
възможности за кандидатстване 
с проекти. Първата е самосто-
ятелно или в партньорство със 
заинтересовани страни от об-
щината. Втората -  в партньор-

ства между общините в съответ-
ния клъстер или в партньорства 
от заинтересовани страни от 
клъстера. Третата  ще са парт-
ньорства между бенефициенти 
от двата приоритета на програ-
мата - малки и големи общини.  

Приоритет 2 за интегрира-
но териториално развитие ще 
обхваща 40 градски общини от 
6-те района на ниво 2, в които 
има населени места над 15 000 
жители. Отново на база четири 
критерия за всеки от райони-
те ще има отделен регионален 
бюджет. 52% от бюджета ще е 
за Северна България, отбеляза 
зам.-министър Николова. При 
подбора на проектите ще се при-
лага подход „отдолу - нагоре”. 

Плановете за интегрирано 
развитие на общината, Интег-
рираните планове за градско 
възстановяване и развитие и 
Планът за градска мобилност 
ще са стратегическите докумен-
ти за достъп до европейските 
средства и осъществяването на 
интегрираните инвестиции по 
новата ОПРР, стана ясно още на 
срещата. 

По думите на зам.-минис-
тър Николова, предизвикател-
ство в следващия програмен 
период ще е предложението на 
Европейската комисия реали-
зацията на проектите да става 
до 2 години от подписването 
на договор. Това изисква много 
добра предварителна подготов-
ка на бенефициентите, които 
трябва да имат готови проекти, 
за да може да стартират бързо 
тяхното изпълнение, коментира 
заместник-регионалният ми-
нистър. 

  

Община Плевен да кандидатства с Про-
ект „Подпомагане на образователния про-
цес в 7 центъра за настаняване от семеен 
тип в община Плевен” за привличане на 
финансови средства по Фонд „Социална 
закрила”, решиха общинските съветници. 
Предложението беше внесено във връзка 
с извънредната епидемична обстановка и 
ангажимента на Министерството на труда 
и социалната политика да не се преустано-
вява социалната подкрепа на най-уязвими-
те обществени групи и предприемането на 

мерки за оказване на подкрепа на учащи 
деца и младежи. 

Със заповед на Министъра на труда и 
социалната политика е утвърдена Целева 
програма за подпомагане образователния 
процес на децата и младежите, настанени 
в социални услуги, делегирана от държава-
та дейност от резидентен тип и домове за 
деца, лишени от родителска грижа, която 
ще се финансира от Фонд „Социална за-
крила” към МТСП. Целта на програмата е 
да се осигури непрекъснат образователен 

процес на децата и младежите, както и да 
се подпомогне тяхната самостоятелност. 

Индикативната обща стойност на про-
екта е 30 000 лв. с ДДС, които са 100%  
безвъзмездна финансова помощ. Допусти-
мо е закупуване на технически средства 
с лицензиран софтуер - компютърна кон-
фигурация/преносим компютър, таблет, 
принтер/мултифункционално устройство, 
закупуване на рутер и заплащане на такса 
за интернет до края на тази календарна го-
дина.

Десет са желаещите да реализират
проекта за електрически автобуси

Плевен е сред големите общини, директни бенефициенти 
по Оперативна програма „Развитие на регионите”

Общината ще кандидатства с проект за подпомагане на образователния процес в ЦНСТ
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Р Е Ш Е Н И Е № 212/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №14/2001 

г. на Общински съвет - Плевен за търговската дейност на територията 
на община Плевен

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. 98в¹, от Закона за ав-
торското право и сродните му права и чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона 
за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.75-77, чл.79 и 
чл.195, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за допълнение на Наредба №14/2001 г. на Общински 
съвет - Плевен за търговската дейност на територията на община Плевен, 
както следва:

§.1 Създава се нов чл.23 със следното съдържание:
„Чл.23 (1) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически 

обекти по чл.3 от Закона за туризма и озвучават обектите чрез изпълнение 
на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на зву-
козаписи, на записи на филми или на друго аудиовизуално произведение 
или на части от тях, всяка година в срок до 30 юни са длъжни да предста-
вят в Община Плевен доказателства за отстъпените им авторски и сродни 
права за публично изпълнение.

(2) Доказателства по смисъла на предходната алинея са сключени дого-
вори или споразумения с организации за колективно управление на права 
или независими дружества за управление на права, регистрирани в Минис-
терството на културата по реда на глава ХІв от ЗАПСП. Доказателствата се 
представят в заверени копия.

(3) Постъпилата документация се администрира от отдел „Местно ико-
номическо развитие и защита на потребителите“ при дирекция „Икономи-
ческо развитие“.

§2. Създава се нов чл.29а със следното съдържание:
„Чл.29а. При нарушение на задължението по чл.23, ал.1 на виновните 

лица се налага предвидената ЗАПСП имуществена санкция в размер от 
две хиляди до десет хиляди лева“.

ІІ. Наредбата за допълнение на Наредба №14 за търговската дейност на 
територията на община Плевен влиза в сила 7 дни след публикуването й 
интернет страницата на Общински съвет - Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 98в¹, от Закона за авторското право и сродните му пра-
ва и чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, при спазва-
не изискванията на чл.75-77, чл.79 и чл.195, ал.2 от Административнопро-
цесуалния кодекс по предложение от Георг Спартански -Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0208/26.02.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 1 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
 

Р Е Ш Е Н И Е № 213/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №14 на Общински съ-

вет - Плевен, за търговската дейност на територията на община Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3 и чл.26 от За-
кона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28 от Закона 
за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесу-
алния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 на Об-
щински съвет - Плевен за търговската дейност на територията на община 
Плевен.

§.1. Наредба №14 на Общински съвет - Плевен за търговската дейност на 
територията на община Плевен се променя, както следва:

1. Отменя Раздел І от Глава втора „Регламент за удължено работно време 
на стационарни търговски обекти (нов, Решение №221/30.06.2016 г.)“.

2. Приема Раздел І от Глава втора със заглавие „Работно време на стацио-
нарни търговски обекти. Регламент за удължаване на работно време“ със 
следното съдържание:

Чл.3 (1) Работно време на заведения за хранене и развлечения, интернет 
зали, зали за хазартни игри и други подобни, находящи се в жилищни сгра-
ди в режим на етажна собственост е от 07:00 до 23:00 часа, а за нежилищни 
сгради - от 06:00 до 24:00 часа, като се определя от лицата, осъществяващи 
търговска дейност.

(2) Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята дейност 
след 00:00 часа само след получаване на Разрешение за удължено работно 
време, издадено от Кмета на Община Плевен или упълномощено от него 
лице, при условия и ред, посочени в настоящата Наредба и след заплащане 
на цената, предвидена в Наредба №17 за определянето и администриране-
то на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

(3) Обектите, разположени в жилищни сгради с режим на етажна собстве-
ност, могат да упражняват своята дейност след 23:00 само след получаване 
на Разрешение за удължено работно време, издадено от Кмета на Община 
Плевен или упълномощено от него лице, при условия и ред, посочени в на-
стоящата Наредба и след заплащане на цената, предвидена в Наредба №17 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Плевен и съгласие на 50% + 1 от собствениците, 
включително съгласието на всички непосредствени съседи.

Чл.3а (1) При откриване на обекти по чл.1, ал.2 от Наредбата лицата (фи-
зическите лица, юридическите лица и еднолични търговци) подават заяв-
ление за работно време на обекта в часовите граници по чл.3, ал.1.

(2) Заявлението за работно време на обекта (по образец) в 2 (два) екзем-
пляра се подава в Центъра за административно обслужване на гражданите 
до Кмета на Община Плевен.

(2) В заявлението задължително се вписват:
- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
- вид на търговския обект;
- адрес на търговския обект;
- трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;
- номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл.12, ал.9 от Зако-

на за храните - за обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.3;
- номер на удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите 

и номер на майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват 
занаяти;

- в каква сграда се намира обектът (жилищна или нежилищна);
- отстои ли обектът или не на повече от 30 метра от жилищна сграда.
(4) Със заявлението по ал.1 лицата заявяват работно време и часове за 

зареждане. При необходимост представят съгласувана от Главния архитект 
на Община Плевен схема за разполагане на маси, столове и други подвиж-
ни съоръжения около обекта.

(5) Към заявлението по ал.1 задължително се прилагат:
1. Документ за собственост на обекта и договор за наем при обект в нает 

имот;
2. Документ (Разрешение за ползване/Удостоверения) за въвеждане в екс-

плоатация на обекта по ЗУТ;

3. Становище на Регионалната здравна инспекция - Плевен, относно 
спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с 
наредбата по чл.11, т.5 от Закона за защита от шума в околната среда.

(6) Лицата могат да променят работното време, заявено по горния ред, 
без Разрешение от Кмета на Община Плевен, само ако новото работно вре-
ме е в часовите граници по чл.3, ал.1. Промяната се обявява със съответно 
за целта заявление (по образец).

Чл.3б. (1) Кметът на Община Плевен може със заповед едностранно да 
промени работното време, ако в рамките на една година са констатирани:

1. Две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято 
основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална-
та здравна инспекция - Плевен (РЗИ);

2. Два или повече случая на неспазване на работното време, установе-
ни по надлежния ред от служители на общинската администрация или от 
службите при ОД на МВР - Плевен.

(2) При горните предпоставки Кметът на Община Плевен отменя разре-
шението за удължено работно време.

Чл.3в. Не се допуска зареждане на обекти и експлоатация на маси и сто-
лове за консумация на открито пред обекти:

1. По чл.3, ал.2 пред 07:00 ч. и след 24:00 ч.;
2. По чл.3, ал.3 преди 08:00 ч. и след 23:00 ч.
Чл.3г. (1) След подаване на заявлението за работно време на търговския 

обект служител от Дирекция „Икономическо развитие“, определен от Кме-
та, извършва проверка и осигурява служебно при необходимост информа-
ция и/или документи от съответния орган.

(2) При съответствие на заявените с установените от служителя данни, 
заявлението се заверява от Кмета на Община Плевен или оправомощено от 
него лице и се вписва с уникален номер в информационен масив „Търгов-
ски обекти“, като един екземпляр се връща на търговеца.

(3) При поискване, лицата (търговците) представят към заявлението за 
работно време копия от следните документи:

1. Удостоверение за регистрация, съгласно чл.12, ал.9 от Закона за храни-
те - за обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.3;

2. Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и май-
сторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юри-
дически лица;

3. Копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостовере-
ние за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетел-
ство - за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица;

Горните документи могат да се приложат и предварително към заяв-
лението.

(4) Заявлението за работно време се заверява и вписва в информационен 
масив „Търговски обекти“ в случаите по чл.3а, ал.1 в 7 (седем)- дневен 
срок, а по чл.3а, ал.6 в 5 (пет)- дневен срок от подаването му. Заверката 
на работно време, промяната на работно време по чл.3а, ал.6 е безплатна.

(5) При промяна на обстоятелствата по чл.3а, ал.3 и/или ал.4, търгове-
цът информира Кмета на Община Плевен по реда на чл.3а, ал.2 в 7 (се-
дем)- дневен срок от настъпване на промените. Вписването се извършва 
съобразно чл.3г.

Чл.3д. (1) При съмнения относно експлоатация на имота, съобразно до-
кумента за въвеждане в експлоатация, информация за постъпилите заявле-
ния се предоставя на техническата служба на Общината за установяване на 
съответствието на обекта с изискванията на ЗУТ.

(2) При установяване на преустройства в нарушение на ЗУТ заявлението 
за работно време не се заверява.

Чл.4. (1) Заявено и вписано в ИМ на Община Плевен работно време може 
да се удължи само с нарочно Разрешение от Кмета на Община Плевен. За 
издаване на разрешение лицата подават заявление (по образец), към което 
прилагат следните документи:

1. Становище на Регионална здравна инспекция - Плевен относно спазва-
не на граничните стойности на показателите за ум, определени с Наредба-
та по чл.11, т.5 от Закона за защита от шума в околната среда;

2. Положително становище от ОД на МВР Плевен;
3. Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице;
4. Протокол на ОС на ЕС за съгласие на 50% + 1 от собствениците, включи-

телно съгласието на всички непосредствени съседи (за обекти по чл.3, ал.3).
(2) Разрешението за удължено работно време се издава в срок от 14 дни 

след подаване на заявлението, ведно с приложенията, и се получава след 
заплащане на предвидените в Наредба №17 за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Плевен цени на услуги, като същото се издава със срок от една година. 
При изтичането на срока на разрешението се подава ново заявление по 
предвидения ред.

(3) Не се издава разрешение за удължено работно време когато:
1. Не са представени всички изискуеми документи по чл.4, ал.1, респек-

тивно - предоставените документи не отговарят на изискванията;
2. При мотивирано искане от органите на ОД на МВР - Плевен.
(4) Разрешението за удължено работно време се отнема със заповед на Кме-

та на Община Плевен или упълномощено от него лице в следните случаи:
1. При наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива 

на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РЗИ - 
Плевен или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи 
на Община Плевен за период от 12 месеца.

2. При констатиране с влязло в сила наказателно постановление на две 
или повече нарушения - за период от 12 месеца.

3. При мотивирано искане от органите на ОД на МВР - Плевен за две или 
повече жалби, подадени до ОД на МВР - Плевен от граждани за наднорме-
ни нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване 
от РЗИ - Плевен или друга акредитирана лаборатория, или от контролните 
органи на Община Плевен за период от 12 месеца.

4. При мотивирано искане от органите на ОД на МВР - Плевен във връзка 
с нарушаване на обществения ред при или по повод функционирането на 
обекта - за период от два месеца.

5. При констатирано пренебрегване на забраната за продажба и сервира-
не на спиртни напитки на лица под 18 години, регламентирана в чл.54 от 
Закона за здравето, за срок от три месеца.

Чл.4а. (1) Данните от заявленията за работно време, за промяна и удължа-
ване на работно време на търговските обекти се отразяват в Информацио-
нен масив „Търговски обекти“ (ИМ ТО)

(2) ИМ ТО съдържа:
- входящ номер на заявлението;
- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
- седалище и адрес на управление на търговеца;
- трите имена на лицето, представляващо търговеца;
- вид на търговския обект;
- адрес на търговския обект;
- име и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;
- работно време и часове за зареждане.
(3) В случаите по чл.3б за работно време на обекта в ИМ ТО се вписва 

времето, определено със заповедта на Кмета.
(4) По преценка на Кмета в ИМ ТО могат да се вписват и други обстоя-

телства (служебна промяна, отмяна на разрешение за удължено работно 
време и др.).

(5) документите по чл.3а, ал.3 и ал.5, чл.3г, ал.3 и чл.4 се съхраняват от 
служителя, водещ информационния масив.

(6) Завереното заявление за работно време на търговския обект се съхра-
нява в обекта.

Чл.5. Забранява се извършването на търговска дейност в часовете извън 

разрешените.
Чл.6. Търговците са длъжни да държат в търговските обекти всички доку-

менти, удостоверяващи правомерно ползване и функциониране на обекта 
(документ за собственост или договор за наем, за съдебна и данъчна регис-
трация, съгласувано работно време и други), които са длъжни да предста-
вят при поискване от контролните органи по тази Наредба.

§2. Приема §9 с текст „За обекти по чл.1, ал.2, извършващи дейност към 
момента на влизане в сила на изменението и допълнението на Наредбата, 
лицата са длъжни да подадат заявлението по чл.3а в срок от три месеца. 

ІІ. Наредбата влиза в сила 5 (пет) дни след публикуването й интернет 
страницата на Общински съвет - Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните актове, 
при спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и 
чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0208-
1/14.05.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 214/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и баланси за 2019 г. на тър-

говските дружества с общинско участие, определяне размер на дивиден-
та, дължим на община Плевен от търговските дружества за 2019 г. и 
избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет 
на дружествата за 2020 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17,  ал. 1, т. 1, т. 16 и чл. 
24, т. 1, т. 9 и т. 13, чл. 46, чл. 47 и чл. 49 от Наредба №8 за условията и реда 
за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинска-
та част от капитала на търговските дружества на ОбС - Плевен и чл. 38, ал. 
1 от Закона за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема годишните отчети и баланси за 2019 г. на търговските друже-
ства с общинско участие:

1.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.3. „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Плевен;
1.4. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
1.5. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
1.6. „Тибор” ЕАД, град Плевен;
2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителните органи на тър-

говските дружества, както следва:
2.1. Управителя на „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД - д-р Марияна Лазарова;
2.2. Управителя на „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД - д-р Николай Хинков;
2.3. Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД - инж. Ангел Несторов; 
2.4. Управителя на „Паркстрой” ЕООД - Дамянка Владимирова;
2.5. Управителите на „Инжстрой” ЕООД - Йордан Богословов и Пламен 

Петков;
2.6. Членовете на Съвета на директорите на „Тибор” ЕАД - Лидия Желе-

зарова, Борислав Борисов и Иво Петков Дочев.
3. Освобождава от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за 

2019 г. следните търговски дружества, приключили 2019 г. на печалба: 
3.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
3.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
3.3. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
3.4. „Тибор” ЕАД, град Плевен.
4. Задължава управителите на търговските дружества по т.3 да ползват 

освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, 
необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за коя-
то са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи.

5. Задължава управителите на търговските дружества по т.3 да предста-
вят всяко тримесечие отчет за начина на изразходване на средствата от 
освободения дивидент.

6. Управителните органи на следните търговски дружества:
6.1. „Тролейбусен транспорт” ЕООД - град Плевен;
6.2. „Инжстрой” ЕООД - град Плевен;
6.3. „Тибор” ЕАД - град Плевен,
да проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на го-

дишния финансов отчет за 2020 година на търговските дружества и внесат 
в Общински съвет - Плевен в срок до 30.07.2020 година протокол от прове-
дения конкурс и предложение за експерт-счетоводител.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА, чл. 17,  ал. 1, т. 1, т. 16 и чл. 24, т. 1, т. 9 и т. 13, чл. 46, чл. 47 и 
чл. 49 от Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на соб-
ственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търгов-
ските дружества на ОбС - Плевен и чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството 
по предложение от ПК по „Стопанска политика и транспорт“, с вх.№ ОбС-
0251/21.05.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 215/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Стратегия за управление на общинската соб-

ственост в Община Плевен за периода 2020 г. - 2023 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 от Закона 
за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Стратегия за управление на общинска собственост в Община 
Плевен за периода 2020 - 2023 г., съгласно Приложение №1, което е нераз-
делна част от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0317/12.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 216/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решения №175/30.04.2020 г. и 

№195/28.05.2020 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправле-

ние и местната администрация, чл.6б от Закона за мерките и действията 
по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и чл.17, ал.1, 
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т.20 от Наредба №8/2008 г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя т.3 от решение №175/30.04.2020 г. на Общински съвет - Плевен.
2. Отменя т.3а от решение №195/28.05.2020 г. на Общински съвет - Плевен.
3. Дава съгласие за освобождаване изцяло от задълженията за наемни 

вноски на лицата - наематели на обособени обекти в сградите, премества-
емите обекти и терените, собственост на „ТИБОР“ ЕАД, по отношение на 
които с административни актове за въвеждане на протвоепидемични мер-
ки по чл.63 от Закона за здравето бе наложена забрана за функциониране 
по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание, за периода от 13.03.2020 г. до 17.05.2020 г., включително.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6б 
от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодо-
ляване на последиците и чл.17, ал.1, т.20 от Наредба №8/2008 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0269-2/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 5 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 217/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №155/19.03.2020 г. на ОбС - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №155/19.03.2020 г. на Общински съвет - Плевен, как-
то следва:

1. Отменя т.2.
2. Т.3 се изменя, като текстът: „да сключи сделките по т.1 и т.2“ се заменя 

с: „да сключи сделката по т.1.“
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0221-1/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 6 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 218/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Дарение на технически инвестиционен проект
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация и чл.225 от Закона за за-
дълженията и договорите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за дарение на технически инвестиционен проект за 
обект „Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда с иден-
тификатор 56722.651.2014.3, УПИ ХІХ в кв.603 по плана на гр.Плевен на 
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - 
гр.Плевен, на стойност 12 000 лв.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да извърши необходимите 
правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.225 от Закона за задълженията и договорите по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0221-2/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 219/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разкриване на две щатни бройки за медицински специа-

лист във втора яслена група в ДГ „Звънче“ гр.Плевен
На основание чл.17, ал.1, т.4, чл.20 и чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 

1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.14, ал.1 от Наредба №26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дей-
ността на детските ясли, детските кухни и здравните изисквания към тях 
и чл.41, ал.1 от Постановление №381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на 
държавния бюджет на Република България за 2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава щатната численост на персонала в яслени групи в детски 
градини с 2 бройки - от 32 стават 34, считано от 15.09.2020 г.

2. Финансирането на разкритите бройки да бъде осигурено от бюджета 
на Община Плевен за 2020 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.17, ал.1, т.4, 
чл.20 и чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и чл.14, ал.1 от Наредба №26 от 
18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли, детски-
те кухни и здравните изисквания към тях и чл.41, ал.1 от Постановление 
№381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2020 г. по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0318/15.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 220/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен за външно финансира-

не с Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за нас-
таняване от семеен тип в община Плевен“ пред Фонд „Социална закрила“

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с Проект „Подпомага-
не на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в 
община Плевен“ за привличане на финансови средства по Фонд „Социална 
закрила“.

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 местна-
та администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 

Плевен, с вх.№ ОбС-0310/12.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 221/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преобразуване на Центъра за подкрепа за личностно разви-

тие - Център за ученическо, техническо и научно творчество, чрез вливане 
в Центъра за подкрепа за личностно развитие - Център за работа на деца

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 311, ал.1 и 
ал.5 във връзка с чл. 310, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Преобразува Центъра за подкрепа за личностно развитие - Център за уче-
ническо, техническо и научно творчество /ЦПЛР - ЦУТНТ/, с адрес гр. Пле-
вен, ул. Дойран 79, чрез вливане в Центъра за подкрепа за личностно развитие 
- Център за работа с деца /ЦПЛР - ЦРД/, с адрес гр. Плевен, ул. Дойран 79.  

2. Във връзка с преобразуването по т. 1, изменя Приложение №3А и При-
ложение № 12 за определяне на второстепенни разпоредители с бюджета, 
към Решение №150/19.03.2020г. за приемане на сборния бюджет на общи-
на Плевен за 2020 година, относно обемите на бюджетите на заведенията и 
числеността на персонала им.

3. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия 
за извършване на промени по бюджетите на ЦПЛР - ЦУТНТ и ЦПЛР - ЦРД 
към 01.08.2020г., включени в Приложение № 3А и Приложение №12 към 
Решение №150/19.03.2020г. за приемане на сборния бюджет на община 
Плевен за 2020 година.

4. Изменя т. 1 от Решение № 367/27.10.2016 г. на Общинския съвет - Пле-
вен за определяне дейността на Центъра за подкрепа за личностно разви-
тие - Център за работа с деца, както следва:

 „Определя дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие - 
Център за работа с деца, с направления художествено творчество, спорт, 
природо-математически, приложно-технически, хуманитарно-обществен 
и кариерно ориентиране и консултиране”.

5. Задължителната документация на ЦПЛР - ЦУТНТ, съгласно Наредба 
№ 8/2016г. на МОН за информацията и документите за системата на пре-
дучилищното и училищното образование, да бъде приета от ЦПЛР - ЦРД.

6. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде заповед за преобразу-
ването на Центровете за подкрепа за личностно развитие съгласно т.1-5 от 
настоящето решение, считано от 01.08.2020г., като процесът за финансово-
счетоводната документация да приключи в срок до 31.08.2020 г.  

7. Трудовите правоотношения с работниците и служителите в преобразу-
ващия се ЦПЛР-ЦУТНТ да се уредят при условията на чл.123 КТ в петд-
невен срок от влизане на решението в сила. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 311, ал.1 и ал.5 във връзка с чл. 310, ал.5 от 
Закона за предучилищното и училищното образование по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0308/11.06.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.06.2020 г., 
Протокол № 15, 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 № 222/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи 

на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.01.2020 г. - 
31.03.2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата 
за командировките в страната,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи в страната на Председателя на 
Общински съвет - Плевен за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. в 
размер на 0 (нула) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната по 
предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0123-1/15.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 223/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи на 

Кмета на Община Плевен за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от 
Наредбата за командировките в страната,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи в страната на Кмета на Община 
Плевен за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. в размер на 0 (нула) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0320/15.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 12 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 224/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Получаване на разрешително за водовземане от подземни 

води
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна-

та администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.6, 
т.1 от Закона за водите 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие „ВиК“ ЕООД Плевен, с адрес гр.Плевен, ул.“Сан Стефа-
но“ №25, управлявано от инж.Митко Спасов да ползва имот с идентифика-
тор 17854.139.191, местност „Курденица“, землище на с.Гривица.

ІІ. Съгласието по т.І се дава за срока, за който е в сила разрешителното за 

водовземане от подземни води.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-

върши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на на-
стоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от За-
кона за общинската собственост и чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0309/11.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 225/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем 

или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанска-
та 2020 - 2021 година

На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 8 от За-
кона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделски земи, чл. 25 и чл. 30 от Наредба № 
7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Определя размер на базисните наемни цени за предоставяне под наем или 
аренда на земеделски земи от ОПФ през стопанската 2020-2021 г. чрез про-
веждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, както следва:

1. За отглеждане на едногодишни полски култури - 46,00 лв./дка 
2. За отглеждане на съществуващи трайни насаждения с неизтекъл амор-

тизационен срок:
2.1 Винени
- период на плододаване от 4 до 7 години - 49,00 лв./дка
от 8 до 20 години - 74,00 лв./дка
- за останалия период на плододаване - 49,00 лв./дка            
2.2 Десертни
- период на плододаване от 4 до 7 години -  49,00 лв./дка
от 8 до 20 години - 74,00 лв./дка
- за останалия период на плододаване - 49,00 лв./дка            
2.3. Овощни насаждения
- семкови, костилкови, черупкови:
- период на плододаване от 5 до 7 години - 41,00 лв./дка
- за останалия период на плододаване - 61,00 лв./дка  
2.4. Ягодоплодни култури:
- за периода на плододаване - 56,00 лв./дка
2.5. Етеричномаслени култури - роза, мента, шипка, лавандула:
- за периода на плододаване - 37,00 лв./дка
2.6. Култивирани билки - срок на предоставяне 5 години:
- от 2 до 5 години - 26,00 лв./дка
2.7.Аспержи - срок на предоставяне 15 години:
- от 4 до 12 години - 58,00 лв./дка
- от 13-15 години -37 лв./дка
3. За отглеждане на съществуващи трайни насаждения с изтекъл амор-

тизационен срок:
3.1 лозови насаждения - 50,00 лв./дка
3.2 овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови) - 66 лв./дка
3.3 етеричномаслени култури - роза, мента, шипка, лавандула - 37,00 лв./дка 
4.Определя размер на базисни наемни цени за предоставяне под наем или 

аренда на земеделски земи от ОПФ за създаване и отглеждане на трайни 
насаждения по периоди след приемане изрично решение на Общински съ-
вет - Плевен, както следва:

4.1 Лозови насаждения:
- гратисен период - 3 години 
- период на плододаване от 4 до 7 години -  49,00 лв./дка
- период на плододаване от 8 до 20 години - 74,00 лв./дка
- за останалия период на плододаване - 49,00 лв./дка            
4.2 Овощни насаждения - семкови, костилкови, черупкови:
- гратисен период - 4 години
- период на плододаване от 5 до 7 години -  41,00 лв./дка
- за останалия период на плододаване - 61,00 лв./дка  
4.3 Ягодоплодни култури:
- гратисен период -2 години          
- за периода на плододаване - 56,00 лв./дка
4.4 Етеричномаслени култури - роза, мента, шипка, лавандула:
- гратисен период -3 години          
- за периода на плододаване - 37,00 лв./дка
4.5 Култивирани билки - срок на предоставяне 5 години:
- гратисен период - 1 година
- от 2 до 5 години - 26,00 лв./дка
4.6 Аспержи - срок на предоставяне 15 години:
- гратисен период - 3 години
- от 4 до 12 години - 58,00 лв./дка
- от 13 до 15 години -37 лв./дка
5. През гратисния период по т. 4 да се заплаща наем на наетата земя в 

размер на 25,00 лв./дка
6. За изоставени трайни насаждения - 25,00 лв./дка
7. За земеделски земи, когато не са били използвани две и повече стопан-

ски години 
- 25,00 лв./дка 
8. За други селскостопански територии - 45,00 лв./дка
ІI. В случай, че земите от ОПФ са поливни, началните наемни цени по 

раздел I, т.1, т. 2, т. 3 и т. 4 се коригират с коефицент за поливност 1,2.
III. Предоставя на безимотни и малоимотни граждани маломерни имоти 

(под 10 дка) без провеждане на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за срок от една стопанска година по цени в размер на 46,00 лв./дка.

IV. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими 
действия за правилно и законосъобразно провеждане на процедурите по 
отдаване под наем и аренда на земеделските земи от Общинския поземлен 
фонд и сключването на съответните договори.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал. 2 и във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, 
ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползване на земеделски 
земи, чл. 25 и чл. 30 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Плевен по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0287/18.05.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 226/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи 
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и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското пред-
приятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на 
служителите на предприятието

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 23 във вр.чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗМС-
МА, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 186, ал. 1, т. 2, б. 
„б” и „в” във вр. чл. 181, ал.1, т.1, б.“в“ и т.3 от Закона за горите и чл. 4, ал. 
5 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие 
„Управление на общински земи и гори”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Об-
щинско предприятие „Управление на общински земи и гори”, приет с Ре-
шение№ 433/22.12.2016 г., изменен с Решение№ 929/27.04.2018 г. на Об-
щински съвет - Плевен, както следва:

 1. Чл. 4, ал.4 от Правилника се изменя, както следва:
„Общата численост на персонала на Общинско предприятие ”Управле-

ние на общински земи и гори” се определя на 20 щатни бройки, разпреде-
лени, както следва:

- Директор - 1 щатна бройка;
- Технически сътрудник - 1 щатна бройка;
- Главен счетоводител - 1 щатна бройка;
- Юрисконсулт - 1 щатна бройка;
- Касиер - 1 щатна бройка;
- Чистач - 1 щатна бройка;
- Началник на отдел „Земи” - 1 щатна бройка;
- Специалисти „Земеделие” - 3 щатни бройки;
- Началник на отдел „Гори” - 1 щатна бройка;
- Лесничеи - 3 щатни бройки;
- Горски инспектори - 6 щатни бройки;
ІІ. Средствата за възнаграждения и осигуровки на новооткритата длъж-

ност в Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ за 
2020 г., да бъде осигурена за сметка на фонд „Резервен” от Бюджета на 
Община Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във вр. 
ал. 1, т. 23 във вр.чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от Закона за общин-
ската собственост, чл. 186, ал. 1, т. 2, б. „б” и „в” във вр. чл. 181, ал.1, т.1, 
б.“в“ и т.3 от Закона за горите и чл. 4, ал. 5 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и 
гори” по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0264-2/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 227/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на пазарна оценка за отдаване под наем на зе-

меделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от 
Общинския поземлен фонд

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 „и“ от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и доклад на лицензи-
ран оценител

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема пазарни наемни цени за отдаване под наем на поземлени имо-
ти с начин на трайно ползване „пасище”, „мера” от Общинския поземлен 
фонд в следните землища:

с. Бохот - ПИ 05921.170.26 с площ 159,212 дка с пазарна наемна цена 
7,60 лв./дка;

 ПИ 05921.280.19 с площ 8,174 дка - 7,50 лв./дка;
с. Ралево - ПИ 62116.34.39 с площ 0,863 дка - 11,30 лв./дка; 
 ПИ 62116.34.40 с площ 4,541 дка - 11,80 лв./дка; 
 ПИ 62116.34.41с площ 145,036 дка - 12,30 лв./дка,
 ПИ 62116.34.42 с площ 17,224 дка - 12,30 лв./дка;
 ПИ 62116.34.43 с площ 8,168 дка - 11,80лв./дка;
 ПИ 62116.34.44 с площ 1,657 дка - 11,10лв./дка;
Гр. Славяново - ПИ 67088.316.132 с площ 711,157 дка - 10,30 лв./дка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 

във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 37 „и“ от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и доклад на лицензиран оценител по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0324/16.06.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.06.2020 г., 
Протокол № 15, 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 № 228/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на програма за развитие на „Диагностично - 

консултативен център ІІІ - Плевен“ ЕООД, гр.Плевен за 2020 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.16, чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба №8 за 
условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен 
върху общинската част от капитала на търговските дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Програма за развитие на „Диагностично-консултативен център 
ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2020 г. както следва:

1.1. В Раздел V „Инвестиционен план”, т.2.1. „Инвестиции в нова техника 
и медицинска апаратура“ т.3:

3. Пулт за управление за рентгена 3 600 лв.
  
придобива следния вид:
3. Компютър със софтуер за образна диагностика 3 040 лв.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16, 
чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията и реда за упражня-
ване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от 
капитала на търговските дружества по предложение от ПК по „Стопанска 
политика и транспорт“, с вх.№ ОбС-0158-2/24.06.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точ-
ка 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 № 229/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собстве-

ност на Община Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.103, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от Закона за физиче-
ското възпитание и спорта, чл.3, ал.3 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба 
№37 на Общински съвет - Плевен за условията и реда за ползване на спорт-
ни обекти, собственост на Община Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави за безвъзмездно ползване стадион „Плевен, със АОС 
№37612/03.07.2012 г. и АОС №37585/22.06.2012 г., състоящ се от футболен 
терен, лекоатлетическа писта, трибуни с адм. - битови сгради и ел.-инф.
табло, заедно с урегулиран поземлен имот (УПИ) І, кв.837, отреден за ста-
дион, паркинги и озеленяване, а по кадастрална карта имотът представлява 
ПИ 56722.659.58 с площ 52 095 кв.м. на Сдружение „Общински футболен 
клуб Спартак Плевен“ с ЕИК 114554836, с изключение на зона, отредена 
за паркинг в УПИ І в кв. 837, граничеща с ул.”Цар Самуил” и представля-
вяща терен, на който съгласно Решение №1076/30.08.2018 г. на Общински 
съвет - Плевен, се организира ежеседмично пазар за покупко - продажба на 
моторни превозни средства.

2. Имотът по т.1 се предоставя за срок от 1 (една) година.
3. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, 

данък недвижими имоти, както и такса битови отпадъци, са за сметка на 
футболния клуб.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фак-
тически действия по изпълнение на взетото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.103, 
ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.3, 
ал.3 във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба №37 на Общински съвет - Плевен за 
условията и реда за ползване на спортни обекти, собственост на Община 
Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0323/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 230/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на построени върху общински поземлен имот 

жилищни сгради, селскостопански постройки и гараж, находящи се в 
с.Опанец, ул.“Христо Сръбски“ №49

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.66, във връзка с чл.33 
от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.5, т.2, във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Никифор Христов Стоянов недвижим имот с 
административен адрес с.Опанец, ул. ”Христо Сръбски” №49, предста-
вляващ: селскостопански сгради и идентификатори 53583.201.330.1 и 
53583.201.330.2, жилищни сгради с идентификатори 53583.201.330.3 и  
53583.201.330.4 и гараж с идентификатор 53583.201.330.5, попадащи в об-
щински поземлен имот с идентификатор 53583.201.330 - УПИ Х в кв.8 по 
регулационния план на същото село, за сумата 45 000 (четиридесет и пет 
хиляди) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, 
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5, т.2, във връзка с чл.6, т.1 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинско имущество по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0302/05.06.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Прото-
кол № 15, 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 № 231/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - поземлен имот 

с идентификатор 56722.663.22 с площ 376 кв.м., съставляващ УПИ 
Х-663.22 в кв.177 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строител-
ство, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, 
ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на незастроен 
поземлен имот с идентификатор 56722.663.22 с площ 376 кв.м. - урбанизи-
рана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регула-
ционния план на града - УПИ Х-663.22 в кв.177, отреден за жилищно стро-
ителство, актуван с АОС №37527/31.05.2012 г., находящ се в град Плевен, 
ул. “Ралица” №6. Търгът да се проведе чрез предварително представяне на 
предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при 
начална тръжна цена в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС и 
размер на депозита за участие 5 000 (пет хиляди) лв.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да ор-
ганизира и проведе търг за продажба на имота. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за про-
дажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечели-
лият участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, 
ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0303/05.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 232/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение 

„Спортен клуб по волейбол Олимпиец“, общински недвижим, нежилищен 
имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. “Генерал Ганец-
ки“ №48, актуван с АОС №38360/01.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от 
Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс на Сдружение «Спортен клуб 
по волейбол Олимпиец” ЕИК 176284942, по цени определени в Наредба №17 
от Общински съвет - Плевен, недвижим нежилищен имот - частна общинска 
собственост, находящ се на ул.”Генерал Ганецки” №48, гр. Плевен, предста-
вляващ едноетажна сграда с идентификатор 56722.661.839.4 със застроена 
площ 57 кв.м., актуван с АОС №38360/01.02.2013г., за срок от 5 (пет) години.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръж-
ка на имота по т.1, както и таксата за битови отпадъци, са за сметка на 
Сдружение ”Спортен клуб по волейбол Олимпиец”, гр.Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълномощено от него длъж-
ностно лице да сключи договор за наем на имота по т.1, съгласно действа-
щите разпоредби и условията по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0304/08.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 21 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 № 233/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: изменение на решение №038/19.12.2019 г. на Общински съ-

вет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.4 
от Закон за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба № 7 на Об-
щинския съвет - Плевен за реда за придобиване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя решение № 038/19.12.2019 г. на Общински съвет - Плевен, как-
то следва:

1. т.1 решението придобива следната редакция: 
„т.1 „Да се предостави безвъзмездно за управление на Висшия съдебен 

съвет чрез Окръжна прокуратура - Плевен, за нуждите на Районна прокура-
тура - Плевен, недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, 
с административен адрес ул.”Васил Левски” №176, гр. Плевен, предста-
вляващ 2 броя самостоятелни обекти с идентификатори 56722.659.437.2.12 
и 56722.659.437.2.13, всеки с площ по 18,50 кв.м, находящи се на третия 
етаж от административната сграда на гореописания адрес, актуван с АОС 
№39026/17.06.2013 год.” 

2. В точка 2, второто изречение придобива следното съдържание: „Консу-
мативните разходи, свързани с ползването и поддържането на имота, са за 
сметка на Окръжна прокуратура - Плевен”.

3. В останалата си част решение №038/19.12.2019 год. остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 

връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.4 от Закон за общинската соб-
ственост и чл.13, ал.2 от Наредба № 7 на Общинския съвет - Плевен за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0067-3/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 234/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява 

Община Плевен в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация 
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 
от „ВиК“ ЕООД - гр.Плевен, насрочено за 13.07.2020 г. 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от 
Закона за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Оправомощава и възлага на Кмета на Община Плевен Георг Спартан-
ски да представлява Община Плевен в извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „ВиК“ ЕООД - гр.Плевен, насрочено за 13.07.2020 г., като определя по-
зиция за гласуване по точките от предложения дневен ред, както следва:

1. Съгласуване на План за опазване на околната среда 2020 - 2024 г., 
включително план за собствено мониторинг и програма за управление на 
утайките на основание чл.5.5 и чл.6.4.(д) - (е) от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК - системите и съоръженията и пре-
доставяне на водоснабдителни и канализационни услуги да гласува „ЗА“ 
приемане на решението.

2. Доклад за дейността на „ВиК“ ЕООД - Плевен за 2019 г. в съответствие 
с чл.12.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
- системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канали-
зационни услуги да гласува „ЗА“ приемане на решението.

3. Разглеждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за 2020 
г . на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр.Плевен да гласува „ЗА“ 
приемане на решението.

4. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на дър-
жавата в бюджета на Асоциацията за 2021 г. на основание чл.20, ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдя-
ване и канализация - да гласува „ЗА“ приемане на решението.

5. Други - по своя преценка, при съобразяване с интереса на Община Плевен.
ІІ. Определя арх.Невяна Иванчева - заместник - кмет на Община Плевен 

за резервен представител на общината н Общото събрание по т.І, в случай 
на невъзможност на основния представител да присъства на насроченото 
извънредно заседание.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими 
правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 и чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0334/22.06.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.06.2020 г., 
Протокол № 15, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 235/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска 

собственост, находящи се в УПИ I, кв. 67 и кв. 44 по плана на гр. Славяно-
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во, община Плевен, за поставяне на преместваеми обекти - павилиони на 
основание чл. 56 от ЗУТ

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона 
за общинската собственост, чл. 56 от Закона за устройство на територията, 
чл. 35, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Плевен, чл. 76, т. 
2, чл. 79, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години части от имоти публич-
на общинска собственост, находящи се в УПИ I, кв. 67 и кв. 44 по плана на 
гр. Славяново, община Плевен, за поставяне на преместваеми обекти - па-
вилиони, обозначени като №№ 1, 2, 4, 8, 10, 13, 14, 16 на схема за разпола-
гане, съгласувана на 16.06.2020 г. от Главния архитект на Община Плевен.

ІІ. Приема начални тръжни месечни цени за отдаване под наем на части 
от имотите по т. І, както следва:

● павилион за хранителни стоки с площ 4.00 кв. м, обозначен като № 1, в 
размер на 6,40 /шест лева и 40 ст. / лв./месец без вкл. ДДС; 

● павилион за хранителни стоки с площ 2.25 кв. м, обозначен като № 2, в 
размер на 3,60 /три лева и 60 ст. / лв./месец без вкл. ДДС; 

● павилион за хранителни стоки с площ 10.00 кв. м, обозначен като № 4, 
в размер на 16,00 /шестнадесет лева / лв./месец без вкл. ДДС; 

● павилион за хранителни стоки с площ 29.80 кв. м, обозначен като № 8, в 
размер на 47,68 /четиридесет и седем лева и 68 ст. / лв./месец без вкл. ДДС; 

● павилион за услуги с площ 14.00 кв. м, обозначен като № 10, в размер 
на 26,60 /двадесет и шест лева и 60 ст. / лв./месец без вкл. ДДС; 

● павилион за хранителни стоки с площ 5.00 кв. м, обозначен като № 13, 
в размер на 8,00 /осем лева / лв./месец без вкл. ДДС; 

● павилион за услуги с площ 12.00 кв. м, обозначен като № 14, в размер 
на 22,80 /двадесет и два лева и 80 ст. / лв./месец без вкл. ДДС; 

● павилион за хранителни стоки с площ 8.00 кв. м, обозначен като № 16, в 
размер на 12,80 /дванадесет лева и 80 ст. / лв./месец без вкл. ДДС. 

ІІІ. Приема депозит за участие в размер на 5 на сто от началната месечна 
наемна цена с вкл. ДДС по т. II, изчислен за целия период на договора.

ІV. Отдаването под наем на частите от имотите по т. І да се извърши по 
реда на Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, чрез публичен търг 
с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на 
участниците в администрацията на Община Плевен и начални тръжни ме-
сечни наемни цени, съгласно т. ІІ и депозити за участие, съгласно т. ІІІ. 

V. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да 
организира и проведе търга.

VІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да сключи договорите за наем със спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във връз-
ка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 56 от Закона за 
устройство на територията, чл. 35, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 15 на Общински 
съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на 
Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0331/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 24 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 236/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот - частна общинска 

собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръ-
жения - павилиони за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години

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. 1 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба 
№7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдадат под наем чрез публично оповестен конкурс с тайно над-
даване, чрез предварително представяне на предложенията от участниците 
в Администрацията на Община Плевен, за срок от 5 години части от имот 
- частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на 
преместваеми съоръжения - павилиони за търговска и обслужваща дей-
ност, при следните условия:

1.1. Обект №1
-Терен, с площ 4,00 кв. м., в УПИ I, кв.88 по плана на гр. Плевен, до спир-

ка на МГТ, ж.к. „Дружба“, за разполагане на преместваемо съоръжение - 
павилион за продажба на хранителни и нехранителни стоки.

Начална месечна наемна цена в размер на 19,20 лв. без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 57,60 лв.
1.2. Обект №2
-Терен, с площ 11,89 кв. м., в УПИ I, кв.88 по плана на гр. Плевен, до 

спирка на МГТ, ж. к. „Дружба“, за разполагане на преместваемо съоръже-
ние - павилион за продажба на хранителни и нехранителни стоки.

Начална месечна наемна цена в размер на 57,07 лв. без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 171,22 лв.
1.3. Обект №3
-Терен, с площ 5,50 кв. м. в УПИ I, кв.88 по плана на гр. Плевен, до спир-

ка на МГТ, ж. к. „Дружба“, за разполагане на преместваемо съоръжение 
- павилион за продажба на хранителни и нехранителни стоки. 

Начална месечна наемна цена в размер на 26,40 лв. без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 79,20 лв.
2. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на след-

ните изисквания:
2.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в 

съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно за-
конодателство като търговци или регистрирани по друг закон, с право да 
извършват стопанска дейност.

2.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държа-
ва членка на Европейския съюз.

2.3. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 
ликвидация съобразно съответното законодателство.

2.4. Да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен.
2.5. Да запазят предназначението на имота.
3. Публично оповестения конкурс да се проведе при следните конкурсни 

критерии за отдаване под наем със следните тежести:
3.1. Наемна цена - 60%.
3.2. Размер на инвестиция за облагородяване и поддържане на прилежа-

щия терен - 40%.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да ор-

ганизира и проведе публично оповестения конкурс за отдаване под наем за 
срок от 5 /пет/ години на описаните в т.1. общински терени.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да сключи договори за наем със спечелилите участници, съгласно протоко-
лите 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 местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0311/12.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 25 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 237/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот - частна общинска 

собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръ-
жения - павилиони за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години

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. 1 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба 
№7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, 
чрез предварително представяне на предложенията от участниците в Админи-
страцията на Община Плевен, за срок от 5 години част от имот - частна общин-
ска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за търговска и обслужваща дейност, при следните условия:

1.1. Терен, с площ 7,50 кв. м., в УПИ XIII, кв.324 по плана на гр. Плевен, 
ул. „Хаджи Димитър“ №73, за разполагане на преместваемо съоръжение - 
павилион за продажба на хранителни и нехранителни стоки. 

Начална месечна наемна цена в размер на 36,00 лв., без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 108,00 лв.
2. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на след-

ните изисквания:
2.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в 

съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно за-
конодателство като търговци или регистрирани по друг закон, с право да 
извършват стопанска дейност.

2.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държа-
ва членка на Европейския съюз.

2.3. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 
ликвидация съобразно съответното законодателство.

2.4. Да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен.
2.5. Да запазят предназначението на имота.
3. Публично оповестения конкурс да се проведе при следните конкурсни 

критерии за отдаване под наем със следните тежести:
3.1. Наемна цена - 60%.
3.2. Размер на инвестиция за облагородяване и поддържане на прилежа-

щия терен - 40%.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да ор-

ганизира и проведе публично оповестения конкурс за отдаване под наем за 
срок от 5 /пет/ години на описаните в т.1. общински терени.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да сключи договори за наем със спечелилите участници, съгласно протоко-
лите 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 местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0312/12.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 26 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 238/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот - частна общинска 

собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръ-
жения - павилиони за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години

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. 1 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба 
№7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, 
чрез предварително представяне на предложенията от участниците в Админи-
страцията на Община Плевен, за срок от 5 години част от имот - частна общин-
ска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за търговска и обслужваща дейност, при следните условия:

1.1. Терен, с площ 27,00 кв. м., в УПИ I, кв.397 по плана на гр. Плевен, ул. 
„Дойран“, градинката до НУ „Единство“, за разполагане на преместваемо 
съоръжение - павилион /състоящ се от 2 броя модули, всеки до 15 кв. м./, 
за продажба на хранителни и нехранителни стоки. 

Начална месечна наемна цена в размер на 324,00 лв., без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 972,00 лв.
2. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на след-

ните изисквания:
2.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в 

съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно за-
конодателство като търговци или регистрирани по друг закон, с право да 
извършват стопанска дейност.

2.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държа-
ва членка на Европейския съюз.

2.3. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 
ликвидация съобразно съответното законодателство.

2.4. Да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен.
2.5. Да запазят предназначението на имота.
3. Публично оповестения конкурс да се проведе при следните конкурсни 

критерии за отдаване под наем със следните тежести:
3.1. Наемна цена - 60%.
3.2. Размер на инвестиция за облагородяване и поддържане на прилежа-

щия терен - 40%.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да ор-

ганизира и проведе публично оповестения конкурс за отдаване под наем за 
срок от 5 /пет/ години на описаните в т.1. общински терени.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да сключи договори за наем със спечелилите участници, съгласно протоко-
лите 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 местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 

вх.№ ОбС-0313/12.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 27 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 239/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот - частна общинска 

собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръ-
жения - павилиони за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години

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. 1 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба 
№7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, 
чрез предварително представяне на предложенията от участниците в Админи-
страцията на Община Плевен, за срок от 5 години част от имот - частна общин-
ска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион за търговска и обслужваща дейност, при следните условия:

-Терен, с площ 6,82 кв. м., в УПИ III, кв.700д по плана на гр. Плевен, до 
спирка на МГТ, ж. к. „Сторгозия“, бл. 61, за разполагане на преместваемо 
съоръжение - павилион за продажба на хранителни стоки. 

Начална месечна наемна цена в размер на 32,74 лв. без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 98,22 лв.
2. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на след-

ните изисквания:
2.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в 

съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно за-
конодателство като търговци или регистрирани по друг закон, с право да 
извършват стопанска дейност.

2.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държа-
ва членка на Европейския съюз.

2.3. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 
ликвидация съобразно съответното законодателство.

2.4. Да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен.
2.5. Да запазят предназначението на имота.
3. Публично оповестения конкурс да се проведе при следните конкурсни 

критерии за отдаване под наем със следните тежести:
3.1. Наемна цена - 60%.
3.2. Размер на инвестиция за облагородяване и поддържане на прилежа-

щия терен - 40%.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да ор-

ганизира и проведе публично оповестения конкурс за отдаване под наем за 
срок от 5 /пет/ години на описаните в т.1. общински терени.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да сключи договори за наем със спечелилите участници, съгласно протоко-
лите 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 местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0314/12.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, 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 № 240/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот - частна общинска 

собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръ-
жения - павилиони за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години

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. 1 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба 
№7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, 
чрез предварително представяне на предложенията от участниците в Админи-
страцията на Община Плевен, за срок от 5 години част от имот - публична общин-
ска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион за търговска и обслужваща дейност, при следните условия:

- Терен, с площ 24,00 кв. м., на ул. „Цар Самуил“, между ОК 549б и 584а, 
от източната страна на УПИ III, кв.403 по плана на гр. Плевен, за разпола-
гане на преместваемо съоръжение - павилион за хранене.

Начална месечна наемна цена в размер на 216,00 лв. без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 648,00 лв.
2. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на след-

ните изисквания:
2.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в 

съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно за-
конодателство като търговци или регистрирани по друг закон, с право да 
извършват стопанска дейност.

2.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държа-
ва членка на Европейския съюз.

2.3. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 
ликвидация съобразно съответното законодателство.

2.4. Да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен.
2.5. Да запазят предназначението на имота.
3. Публично оповестения конкурс да се проведе при следните конкурсни 

критерии за отдаване под наем със следните тежести:
3.1. Наемна цена - 60%.
3.2. Размер на инвестиция за облагородяване и поддържане на прилежа-

щия терен - 40%.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да ор-

ганизира и проведе публично оповестения конкурс за отдаване под наем за 
срок от 5 /пет/ години на описаните в т.1. общински терени.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да сключи договори за наем със спечелилите участници, съгласно протоко-
лите 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 местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0315/12.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 29 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 241/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот - частна общинска 

собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръ-
жения - павилиони за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години

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. 1 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба 
№7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем чрез публично оповестен конкурс с тайно над-
даване, чрез предварително представяне на предложенията от участниците 
в Администрацията на Община Плевен, за срок от 5 години част от имот 
- публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на 
преместваемо съоръжение - павилион за търговска и обслужваща дейност, 
при следните условия:

- Терен, с площ 29,02 кв. м., в УПИ II, кв.11 по плана на гр. Плевен, до 
спирка на МГТ, ж. к. „Дружба“, до бл. 111, за разполагане на преместваемо 
съоръжение - павилион за хранене /състоящ се от 2 броя модули, всеки до 
15 кв. м./. 

Начална месечна наемна цена в размер на 261,18 лв., без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 783,54 лв.
2. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на след-

ните изисквания:
2.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в 

съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно за-
конодателство като търговци или регистрирани по друг закон, с право да 
извършват стопанска дейност.

2.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държа-
ва членка на Европейския съюз.

2.3. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 
ликвидация съобразно съответното законодателство.

2.4. Да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен.
2.5. Да запазят предназначението на имота.
3. Публично оповестения конкурс да се проведе при следните конкурсни 

критерии за отдаване под наем със следните тежести:
3.1. Наемна цена - 60%.
3.2. Размер на инвестиция за облагородяване и поддържане на прилежа-

щия терен - 40%.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да ор-

ганизира и проведе публично оповестения конкурс за отдаване под наем за 
срок от 5 /пет/ години на описаните в т.1. общински терени.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да сключи договори за наем със спечелилите участници, съгласно протоко-
лите 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 местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0316/12.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 30 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 242/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен Ус-

тройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура за изместване на електропровод ВЛ „Орлица“ в мест-
ността Текийски орман в землището на гр. Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за из-
местване на електропровод ВЛ „Орлица“ в местността Текийски орман в 
землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през следните позем-
лени имоти: 16.54 урбанизирана територия с начина на трайно ползване 
- за жилищно строителство, частна собственост; 15.369 с начин на трайно 
ползване - за селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска 
собственост; 14.156 с начин на трайно ползване - нива, частна собственост; 
13.318 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен 
път, публична общинска собственост; 13.242 с начин на трайно ползване 
- нива, частна държавна собственост и 13.756 с начин на трайно ползване 
- нива, частна държавна собственост.

2. Дава съгласие за изместване на електропровод ВЛ „Орлица“ в мест-
ността Текийски орман в землището на гр. Плевен, преминаващо със сер-
витут през следните поземлени имоти: 15.369 с начин на трайно ползване 
- за селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска собстве-
ност и 13.318 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ве-
домствен път, публична общинска собственост.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лица 

да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на 
настоящото решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на тери-
торията, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от 
Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0325/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 

на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 32 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 № 243/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен Ус-

тройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата ин-
фраструктура за прокарване на трасе на канал за отпадни води до позем-
лен имот 383.13 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за об-
щинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване 
на земеделските земи, чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона 
за опазване на земеделските земи и чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за горите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 
- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасе на канал за отпадни води до поземлен имот с иден-
тификатор383.13 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен, 
преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: 383.11 с начин 
на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен път - публич-
на общинска собственост и 521.7 с начин на трайно ползване - за друг вид 
дървопроизводителна гора, частна общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на канал за отпадни води до по-
землен имот с идентификатор 383.13 в местността Момин геран в земли-
щето на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през следните поземлени 
имоти: 383.11 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ве-
домствен път - публична общинска собственост и 521.7 с начин на трайно 
ползване - за друг вид дървопроизводителна гора, частна общинска соб-
ственост.

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

върши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на на-
стоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земедел-
ските земи и чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за горите по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0326/16.06.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Прото-
кол № 15, точка 33 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 № 244/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН - застрояване над пешеходна улица определена от ок - 632б - ок 
632в - 632г, връзка между сгради в УПИ ІV-659.1035, кв. 36б и УПИ ІІ-
659.1068, кв. 36а по плана на гр. Плевен съгласно разпоредбите на чл. 188 
от Закона за устройство на територията

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.188, от Закона за 
устройство на територията и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собстве-
ност

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙ-
СТВЕН ПЛАН - застрояване над пешеходна улица определена от ок - 632б 
- ок 632в - 632г, връзка между сгради в УПИ ІV-659.1035, кв. 36б и УПИ 
ІІ-659.1068, кв. 36а по плана на гр. Плевен по реда на чл. 188 от ЗУТ.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде заповед за изработване 
на плана по т.1 по реда на Закона за устройство на територията. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.188, от Закона за устройство на територията 
и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0327/16.06.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Прото-
кол № 15, точка 34 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 № 245/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - Парцеларен план на еле-

ментите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на 
оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5377 в ПИ 37856.162.13 
в землището на с. Коиловци

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за про-
карване на трасе на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 
5377 в ПИ 37856.162.13 в землището на с. Коиловци, преминаващо със 
сервитут през следните поземлени имоти: 212.22 с начин на трайно полз-
ване - за път І клас, публична държавна собственост; 212.23 с начин на 
трайно ползване - за път І клас, публична държавна собственост; 212.25 

с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, 
публична общинска собственост и 208.41 с начин на трайно ползване - из-
оставени територии на трайни насаждения, частна общинска собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на оптично кабелно 
захранване на базова станция VТ 5377 в ПИ 37856.162.13 в землището на с. 
Коиловци, преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: 212.25 
с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, пуб-
лична общинска собственост и 208.41 с начин на трайно ползване - изоставени 
територии на трайни насаждения, частна общинска собственост.

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

върши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на на-
стоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на ос-
нование чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, 
ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските 
земи по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0330/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 37 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 № 246/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удължаване срока на Решение №161/19.03.2020 г., изменен 

с Решение №198/28.05.2020 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.5 от Закона за 
автомобилните превози

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Удължава срока на Решение №161/19.03.2020 г., изменен с Решение 
№198/28.05.2020 г. до 30.07.2020 г.

2. Решението влиза в сила от 01.07.2020 г.
3. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община 

Плевен.
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 мест-
ната администрация и чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0233-2/22.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 38 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 № 247/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие за предоставяне на средства от бюдже-

та на Община Плевен във връзка с рекламиране на общината при изра-
ботването на документален пълнометражен филм за историята на бъл-
гарските Военно-въздушни сили

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за предоставяне на средства от бюджета на Община Пле-
вен във връзка с рекламиране на общината при изработването от „Файв Стар 
Медия Груп“ ЕООД на документален пълнометражен филм за историята на 
българските Военно-въздушни сили с работно заглавие „Металните орляци“.

2. Сумата за реклама в размер на 1 000 (хиляда) лева без ДДС да бъде 
осигурена от бюджета на Община Плевен.

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 местна-
та администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0337/24.06.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 39 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 № 248/25.06.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот - жилищни сградни с 

идентификатори 40974.101.217.1 и 40974.101.217.2, находящи се в 
с.Къртожабене, ул.“Огнеборец“ №2

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.66 във вр. с чл.33 от 
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост 
и чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба №7 за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Георги Любомиров Върбанов и Владислав Любо-
миров Върбанов недвижим имот с административен адрес с.Къртожабене, 
ул.“Огнеборец“ №2, представляващ жилищни сгради с идентификатори 
40974.101.217.1 със застроена площ 54 кв.м. и 40974.101.217.2 със застроена 
площ 7 кв.м., находящ се в поземлен имот 40974.101.217 - УПИ ХІ в кв.23 по 
плана на с.Къртожабене, за сумата 40 000 (четиридесет хиляди) лева.

Мотиви: Настоящото решение е чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.66 във вр. с чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба №7 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществопо 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0335/23.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.06.2020 г., Протокол № 15, точка 40 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев




