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ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
бр. 76, год. VI, 10 юни 2020 г., разпространява се безплатно

По проект Община Плевен обнови
9 училища и детски градини в града
Община Плевен в качеството си на бенефициент по проект
BG16RFOP001-1.007-0002-C02
„Подобряване на условията за
предоставяне на модерни образователни услуги в областта на
образованието” проведе заключителна пресконференция за
оповестяване на постигнатите
резултати от изпълнението му
и официална церемония „Откриване на обект“. По време на
пресконференцията беше представена подробна информация
за изпълнените дейности и постигнатите резултати.
Проектът имаше за цел да
осигури модерни образователни услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и
обновяване на общинската образователна инфраструктура на
2 училища, 6 детски градини и
1 детска ясла. Осигуряването на
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи
изисквания, допринася и за подоброто качество на живот и за
социална интеграция на децата.
Извършени бяха интервенции,
свързани с въвеждане на мерки
за енергийна ефективност, дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства.
По проекта бяха обновени
сградите и дворовете на НУ
„Христо Ботев” и ОУ „Климент
Охридски”, на детските градини
„Ралица”, „Юнско въстание”,
„Щурче”, „Калина”, „Теменуга”, ОДЗ 18 „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”. Във всички
обекти, включени в проекта, са
извършени следните строително-монтажни работи:
- По покривите е извършен
ремонт/ подмяна на дървена
конструкция и покривно покритие; нова топлоизолация,
хидроизолация,
ламаринена
обшивка, мълниеотводна мрежа и отводняване (улуци и водосточни тръби).
- По фасадите е направена

ефективна топлоизолация ЕPS и
силикатна мазилка, а по цокъла
XPS и мозаечна мазилка.
- В помещенията: цялата
външна и вътрешна дограма е
сменена с PVC, MDF и алуминиева, а за осигуряване на пожарна безопасност са поставени
метални пожароустойчиви врати с антипаник брави; изпълнени са нови настилки и облицовки, пребоядисани са всички
помещения, а в санитарните
помещения са поставени нови
санитарни прибори и окачени
тавани; подменени са всички
инсталации: водопроводна, канализационна,
електрическа,
отоплителна и вентилационна,
пожароизвестителна и мълниеотводна мрежа.
Продължава на стр. 8

Наредба за условията и реда
за ползване на спортните обекти,
собственост на Община Плевен
Четете на стр. 6-7

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Община Плевен е в помощ на възрастни и хора с увреждания
и по време на извънредната епидемична обстановка
Във връзка с мерките за ограничаване разпространението на вируса COVID-19 Община Плевен чрез
реализирането на проект
BG05M9OP001-2.101-0060-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“
Компонент 3 има създадена организация за:
- Закупуване и доставка на храна и хранителни продукти;
- Закупуване и доставка на продукти от първа необходимост;
- Закупуване и доставка на лекарства;
- Заплащане на битови сметки;
- Неотложни административни услуги.
Лицата, които могат да се възползват от услугата, са:
- Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
- Хора с увреждания;
- Възрастни в риск. Това са лица, които са:
• в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим
самостоятелен живот;
• лицата или членове на семействата им са поставени под карантина във връзка с COVID-19;
• самотен/-ни родител/-и с дете/-ца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата сами.
Заявки се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.
За град Плевен заявки ще се приемат на телефони: 064/610-113 и 064/610-114
За населените места в община Плевен заявки ще се приемат на телефон 064/800-011. Приетите заявки ще се предоставят на назначените по места доставчици за изпълнение. Заявки от малките населени
места могат да бъдат приемани и от местните доставчици.
ВСИЧКИ ЗАЯВКИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ЗА СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ!
BG05M9OP001-2.101-0060-C01
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ Компонент 3.
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Наградата „Неофит Рилки” получиха
11 учители и директори от областта
По традиция, по повод 24
май - Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост Министерство на образованието и науката присъжда наградите „Неофит Рилски“
на изявени учители и директори
на образователните институции,
удостоени за дългогодишна, цялостна високопрофесионална
трудова дейност в системата на
предучилищното и училищното
образование.
Тази година 11 учители и директори от областта са носители
на почетното отличие „Неофит
Рилски“, съобщава Регионално-

то управление на образованието
в Плевен. Това са:
Анни Климентова Петкова
Директор на Средно училище „Стоян Заимов“, гр. Плевен
Велислава Емилова Христова
Старши учител по информатика и информационни технологии от Математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен
Галина Ангелова Асенова
Старши учител в детска
градина „Снежанка“, гр. Плевен
Галина Богданова Кирилова
Старши учител в Основно

училище „Максим Горки“, гр.
Левски
Десислава Иванова Лачева
Старши учител по информатика и информационни технологии в Основно училище „Св.
Климент Охридски“, гр. Плевен
Емил Кирилов Райков
Директор на ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен
Красимир Иванов Кръстев
Старши учител по физическо възпитание и спорт в ДФСГ
„Интелект“, гр. Плевен
инж. Надежда Стефанова
Найденова
Заместник-директор
по

учебна дейност в Професионална гимназия по хранителновкусови технологии „Луи Пастьор“, гр. Плевен
Силвия Иванова Стоянова
Старши учител по география и икономика в Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици, гр. Плевен
Снежина Иванова Любенова
Учител в Детска градина
„Слънце“, гр. Левски
Таня Стоянова Илиева
Заместник-директор
по
учебна дейност на Основно
училище „Валери Петров“, гр.
Плевен

Директорът на Средно училище „Христо Ботев“ гр. Долни Дъбник - Тошко Борисов
Гетов е един от 20 директори,
номинирани от регионалните
управления на образованието
за наградата „Св. Иван Рилски“,
получили грамота от Министъра на образованието и науката
за принос в развитието на българското образование и проявена креативност по отношение
организирането на обучението
от разстояние в условията на
обявеното от Народното събрание извънредно положение в
страната.

Мартин Митев дари архивна
Дългогодишният преподавател Антоанета
снимка на Окръжния съвет от Воденичарова с приз от Министерство на културата
Министерството на култура- признание за един 35-годишен викателства. По време на панвремето на кмета Миндиликов та отличи
72 изявени личности труд. Преподавателската работа демията от COVID-19, часовете

Архивна снимка, запечатала състава на Плевенския окръжен съвет, мандат 1926-1930
година, когато кмет на Плевен
е Иван Миндиликов, дари на
Регионалния
историческия
музей председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
„Получих тази снимка от наш
съгражданин, който е попаднал
на нея случайно. Този човек
има отношение към историята,
има и мисленето на общественик. При срещата ни сподели, че когато намерил фотоса,
веднага преценил, че мястото
на този архив не е в дома му, а
някъде, където достъп до него
един ден да имат поколенията.
Свърза се с нас и сподели желанието си да подари снимката
на Общинския съвет, за което
съм му благодарен. След като
получих снимката прецених, че
нейното място не е в архивите
на Общинския съвет, а в архива на града ни. Затова реших да
я предоставя за съхранение във
фонда на Регионалния исторически музей. Там й е мястото“,
каза Мартин Митев.
На снимката могат да се видят избраните окръжни съветници в състава на Плевенския
окръжен съвет, мандат 1926 1930 г. За изборите по това време съобщава на страниците си
в. „Северно ехо“, който в онези
години се списва от Рена По-

пова като
съредактор.
Изборите
за окръжни
с ъ ве т н и ц и
в
страната
тогава
са били на
14
ноември 1926 г.
За Плевенски окръг
избраните
кандидати са от 6
околии
Плевенска,
Ловчанска,
Лу ко в и т ска, Троянска, Тетевенска и Никополска. Първото заседание
на новия Окръжен съвет тогава
е свикано на 25 декември 1926
г., като в състава му влизат 35
представители на Демократическия сговор и 25 от различни
коалиции. Окръжен управител
по това време на окръга е Ил.
Хайдудов. За председател на
Окръжния съвет е избран Асен
Милчев от Плевен. Председател на Окръжната постоянна
комисия става М. Бойчинов.
Съгласно изменение на Закона за окръжните съвети по това
време след изборите се тегли
жребии в съда, съгласно който
жребии половината от състава
на съвета се подновява след 2
години. При теглене на жребия
се пада мандата на окръжните
съветници от Никополска, Луковитска и Ловчанска околии да
бъде 2-годишен, а този на Плевенска, Тетевенска и Троянска
- по 4 години. Първата редовна
сесия на новоизбрани Окръжен
съвет е проведена на 28 февруари 1927 г. Кмет на Плевен по
това време вече е Иван Миндиликов, превърнал Плевен в един
от развитите райони на страната
ни в онези години. Плевен засвидетелства своето признание
към неговата личност и преди
две години с удостояването му
посмъртно със званието „Почетен гражданин“.

и институции за изключителен
принос в развитието и утвърждаването на българската национална идентичност и по повод 24 май - Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост. Почетното отличие „Златен век“, в различните му категории, традиционно
се присъжда на дейци от различни области на културата и
изкуствата за техния принос за
поддържането и разпространението на българските традиции
и духовност у нас и по света.
С почетен знак „Златен век“
- „Печат на Цар Симеон Велики“ - златен, грамота и парична
награда, са отличени 17 творци
- сред тях е и Антоанета Воденичарова. Тази година официалната церемония по връчването
на наградите ще бъде насрочена
през есента. Причината са въведените ограничения за провеждане на събития и противоепидемичните мерки, свързани с
пандемията от COVID-19.
„Приятно е да разбереш, че
си човек, който си допринесъл
с нещо за развитието на българската култура и основно за
българското музикално образование“, казва по повод наградата Антоанета Воденичарова,
дългогодишен преподавател по
пиано в НУИ „Панайот Пипков“
- Плевен. По нейни думи това е

е предизвикателство при срещата с различни поколения деца,
които трябва да овладее, да ги
научи да обичат пианото и да
бъдат най-добрите изпълнители на сцената. Като музикант
самата тя цени собственото си
образование, получено при прекрасни български преподаватели, от които е научила да цени
труда си. Антоанета Воденичарова започва да свири на пиано
от 7-годишна възраст и до сега
продължава, като изпълнител и
преподавател в НУИ „Панайот
Пипков“. За това на първо място
тя поставя това да се цени труда,
след което любовта към музиката и се старае да го предаде и на
учениците си. „Разковничето в
преподаването е индивидуалният подход, да се накарат децата
да мислят, да четат и да обогатяват общата си култура. Аз винаги им казвам, че композиторите,
които изпълняваме са ни написали писмо и това писмо е лично
до нас и трябва да го разчетем.
Тогава те се ангажират и приемат лично, това което правят“,
така тя обяснява мотивацията за
работа. Когато свирят да знаят,
че те са най-важните в момента
и няма никой друг, който да изпълни произведението по-добре
от тях”, споделя Воденичарова.
И допълва, че в работата на преподавателя винаги има предиз-

продължават, учениците стават
по-самостоятелни, а всяко индивидуално изпълнение онлайн
е концертно изпълнение с невидима публика. По време на тази
социална изолация учениците
участват активно в общите концерти на училището. Отличната
подготовка дава резултати и наградите не закъсняват за двама
музиканти, които се представят
достойно в международния конкурс „Велики композитори“ със
седалище Лондон. Онлайн изпълненията на Славчо Тодоров
от 12-ти клас и Николай Цветков
от 3-ти клас правят силно впечатления на международното
жури. Абитуриентът Славчо
Тодоров получава първа награда за изпълнението си на немска
и австрийска музика и първа и
втора награда за изпълнение на
произведения от XVIII и XX век,
а Николай Цветков се класира на
трето място в изпълнението на
произведения от XVIII век.
За 35-годишния преподавателски период списъкът с отличните
ученици на на Антоанета Воденичарова е дълъг. Множество са
и имената на известни пианисти
завършили НУИ „Панайот Пипков“, продължили образованието си в чужбина и които прославят плевенската клавирна школа
като изпълнители и преподаватели.

Община Плевен получава над 12 млн. лв. безвъзмездна
помощ по проект за рекултивация на депо за битови отпадъци
Община Плевен сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци на територията на община Плевен” по
ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана
от Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд на ЕС по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M1OP002-2.010
„Рекултивация на депа за закриване, предмет на
процедура по нарушение на правото на ЕС по
дело С-145/14”. Стойността на проекта е 12 241
909,84 лв., а продължителността му - 23 месеца.
Инвестициите в проекта са насочени към изпълнение на мерки по закриване и рекултивация на об-

щинско депо за битови отпадъци, намиращо се в землището на с. Буковлък. Площта на депото е 17,32 ха.
Основната цел е насочена към изпълнение на задълженията на РБългария по процедура по нарушение на
правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на
Съда на ЕС от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.
Очакваният резултат от реализацията на проекта е изпълнена техническа рекултивация на
депо за неопасни отпадъци, неотговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци,
което ще допринесе за изпълнението на задълженията на Република България в сектор отпадъци.
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Р Е Ш Е Н И Е №191/28.05.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за ползване
на спортните обекти, собственост на Община Плевен
На основание чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2 във вр. с
ал.1, т.8 и чл.17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.103, ал.2, т.2, чл.107, ал.2, чл.108, ал.3
и чл.116, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорт
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба №37 за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен.
2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет
страницата на Общински съвет - Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание на основание чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.8 от
Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.8 и чл.17,
ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.103, ал.2, т.2, чл.107, ал.2, чл.108, ал.3 и чл.116, ал.2 от
Закона за физическото възпитание и спорт по предложение от Милен
Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0150/24.01.2020
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020
г., Протокол № 14, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
Начин на обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Плевен по
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.0070003-С01 „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“,
сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г., постъпващи по банковата сметка, вземанията за наличностите, по която, настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Плевен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закон за публичните
финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Плевен по чл.
52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова
сметка, вземанията на наличностите, по която, настоящи и бъдещи,
също са обект на особен залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Плевен да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД,
да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия
за изпълнение на решението по т. 1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл. 16 и чл. 17
от Закона за общинския дълг по предложения от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0283/14.05.2020 г. на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол
№ 14, 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 № 192/28.05.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане от Община Плевен на дарение от ПП
„Движение Да, България“, представляващо мобилно приложение за
електронно присъствено и неприсъствено гласуване, което да се използва за провеждане на сесиите на Общински съвет - Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 194/28.05.2020 г., гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, във вр. с ал.1, т.14 и т.23
ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционната програма на Общиот Закона за местното самоуправление и местната администрация,
на Плевен за 2020 година
чл. 225 от Закона за задълженията и договорите и чл.10, т.7, чл.11,
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
ал.1, чл.33, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал.ал.
Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му
3 и 4 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал.ал. 3 и 4 от Наредс общинската администрация за мандат 2019 - 2023 година
ба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
и отчитане на бюджета на Община Плевен
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да приеме от Политическа партия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
„Движение Да, България“ дарение но мобилно приложение за елекР Е Ш И:
тронно присъствено и неприсъствено гласуване на стойност 20 000
1. Изменя обект „Основен ремонт на РИМ - Плевен”, финансиран
лева, което да се използва за провеждането на заседанията на Обсъс средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва:
щински съвет - Плевен.
било 80 000 лева, става 0 лева.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме всички прав2. Изменя обект „Основен ремонт на тротоар бул. „Данаил Попов”,
ни и фактически действия за изпълнението на настоящото решение,
финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи,
в това число да определи служител от администрацията, на който да
както следва: било 150 000 лева, става 0 лева.
проведе безвъзмездно обучение във връзка с поддръжката на прило3. Изменя обект „Частично изграждане на улица в жк „Дружба”, до
жението.
бл. 317”, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
разходи, както следва: било 260 000 лева, става 0 лева.
във връзка с чл.21, във вр. с ал.1, т.14 и т.23 от Закона за местното
4. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Лозенка”, финансиран със
самоуправление и местната администрация, чл. 225 от Закона за засредства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва:
дълженията и договорите и чл.10, т.7, чл.11, ал.1, чл.33, ал.1, т.2 от
било 92 800 лева, става 272 800 лева.
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пле5. Изменя обект „Основен ремонт на РИМ - Плевен”, финансиран
вен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската адмисъс собствени бюджетни средства, както следва: било 0 лева, става
нистрация за мандат 2019 - 2023 година по предложение от Свилен
80 000 лева.
Трифонов - общински съветник от МК „Демократична България 6. Изменя обект „Основен ремонт на тротоар бул. „Данаил Попов”,
Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)“, с вх.№ ОбС-0276-2/12.05.2020 г.,
финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 0
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020
лева, става 150 000 лева.
г., Протокол № 14, точка 3 от дневния ред и е подпечатано с официал7. Изменя обект „Частично изграждане на улица в жк „Дружба”, до
ния печат на Общински съвет - Плевен.
бл. 317”, финансиран със собствени бюджетни средства, както следПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ва: било 0 лева, става 260 000 лева.
8. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Лозенка”, финансиран със
собствени бюджетни средства, както следва: било 180 000 лева, става
Р Е Ш Е Н И Е № 193/28.05.2020 г., гр. Плевен
0 лева.
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите 9. Изменя обект „Усилване на вертикални ограждащи елементи и
на местно самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД за поемане на отвеждане на дъждовни води от основата на многофамилна жилищна
сграда бл. 313, жк „Дружба”, финансиран със собствени бюджетни
краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона средства, както следва: било 75 000 лева, става 0 лева.
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 1, 10. Изменя обект „Изграждане на алеи в ГП „Чаира”, финансиран
със собствени бюджетни средства, както следва: било 150 000 лева,
т. 5, чл. 13, чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг
става 0 лева.
11. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Св. Кл. Охридски”, фиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
нансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 60
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с 000 лева, става 25 000 лева.
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” 12. Изменя обект „Подпорна стена ул. „Княз Борис І”, №№ 30, 32”,
ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 50
цел реализация на проект: BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Разви- 000 лева, става 0 лева.
тие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, финансиран от 13. Изменя обект „Усилване на вертикални ограждащи елементи и
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна отвеждане на дъждовни води от основата на многофамилна жилищна сграда бл. 313, жк „Дружба”, финансиран със средства от целева
ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, схема/ процедура
субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 75
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за
000 лева.
градско възстановяване и развитие 2014-2020”, при следните основ14. Изменя обект „Изграждане на алеи в ГП „Чаира”, финансиран
ни параметри:
със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва:
Максимален размер на дълга - 2 450 000,00 /два милиона чети- било 0 лева, става 150 000 лева.
ристотин и петдесет хиляди/ лв.;
15. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Св. Кл. Охридски”, фиВалута на дълга - BGN /български лева/;
нансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи,
Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински както следва: било 0 лева, става 35 000 лева.
заем;
16. Изменя обект „Подпорна стена ул. „Княз Борис І”, №№ 30, 32”,
Условия за погасяване:
финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи,
- Срок за погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подпис- както следва: било 0 лева, става 50 000 лева.
ване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 17. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни
изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване;
и фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Мотиви: Настоящото решение е прието основание чл. 21, ал. 2 във
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
помощ № BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран местната администрация и чл. 124, ал.ал. 3 и 4 от Закона за публичградски транспорт - гр. Плевен“ и от собствени бюджетни средства; ните финанси, чл. 39, ал.ал. 3 и 4 от Наредба № 10 за условията и реда
Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните деймаксимална надбавка от 4,083 %;
ности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
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на Община Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0149-1/18.05.2020 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №
14, 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 № 195/28.05.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №175/30.04.2020 г. на Общински съвет - Плевен
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 преодоляване на
последиците и чл.17, ал.1, т.20 от Наредба №8/2008 г. на Общински
съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§.1. Изменя и допълва Решение №175/30.04.2020 г. на Общински
съвет - Плевен, както следва:
1. В т.2 от решението да отпадне изразът „управлявани от ОП
„Жилфонд“;
2. Създава нова т.3а със следното съдържание:
„3а. Дава съгласие за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лицата - наематели на търговски обекти в първия
етаж от сградата на РУМ „Мизия“ - собственост на „ТИБОР“ ЕАД
с административен адрес гр.Плевен, ул. „Княз Александър І Батенберг“ №5, за периода от 13.03.2020 г. до постановяване на изричен
административен акт на Министъра на здравеопазването за отмяна
на наложените противоепидемични мерки по отношение на търговските центрове тип „МОЛ“.
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 преодоляване на последиците и чл.17, ал.1, т.20 от
Наредба №8/2008 г. по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0269-1/18.05.2020 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №
14, 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 № 196/28.05.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за условията,
реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен
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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Член 4, т.1 „1. Ще се представят за първи път на територията на
Община Плевен“ се изменя, като отпада изразът „за първи път“.
2. Чл. 4, т.3 „Организаторът участва в реализирането на проекта
с не по-малко от 30% от стойността му, с изключение на случаите,
когато спечелилият проект е на културна организация, втора степен
разпоредител с бюджетни средства в системата на Община Плевен.“
придобива следния вид: „Организаторът не е задължен да участва
финансово в реализирането на проекта.“
3. Чл.4, т.4, подточка „а“ се допълва по следния начин: след израза
„реализация на проекта“ се добавя „но не повече от 20% от общия
бюджет на проекта“;
4. Чл.5, ал. 1, т.2 „Имат финансови задължения към държавата или
Община Плевен“ отпада.
5. Чл. 7 (1) „Размерът на финансовото подпомагане за проект е не
повече от 70% от общата му стойност, с изключение на случаите,
посочени в чл.4, т.3“ придобива следния вид: „Размерът на финансовото подпомагане е 100%.“
6. Чл. 12, т. 2 „2. Сесия 2: Краен срок за подаване на документи - 31
май. Краен срок за разглеждане на предложенията - 20 юни. Срок
за изпълнение на проектите - 15 декември.“ придобива следния вид:
„Сесия 2: Краен срок за подаване на документите - 30.06.2020 г.
Краен срок за разглеждане на предложенията - 20.07.2020 г. Краен
срок за изпълнение на проектите - 15.12.2020 г.„
7. В Чл.12 се създава нова т.3: „На Сесия 2 да бъдат разгледани
проекти, разработени от формации, състави и артисти на свободна
практика, които са били лишени от възможността да генерират финансови приходи, както и от финансово подпомагане от страна на
Община Плевен и държавата поради създалата се кризисна ситуация,
свързана с епидемията от Ковид-19.“
8. Създава се нов параграф 3 в Преходните и заключителни разпоредби: „Промените в настоящия Правилник, приети с Решение
№196/28.05.2020 г. на Общински съвет - Плевен са свързани с кризисната ситуация във връзка с епидемията от Ковид-19 и важат единствено за 2020 г.“
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 по предложение от Петя Василева
- общински съветник от ПП „ГЕРБ“, с вх.№ ОбС-0288/18.05.2020 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020
г., Протокол № 14, 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 № 197/28.05.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на цена за ползване на имот
На основание чл.21, ал. във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за

брой 76
10.06.2020 г.
местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от 2. Бохот
Закона за общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за ползване на имот „Летен театър“, находящ се
в парк „Кайлъка“, на 11.06.2020 г., като определя цена за ползване
в размер на 200 (двеста) лв./час, а повече от 4 (четири) часа - 500
(петстотин) лв./ден.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на
настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за общинската
собственост по предложение от Мартин Митев - Председател на
Общински съвет - Плевен и Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-0296/26.05.2020 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 8
от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

05921.103.22
05921.50.16

240 - з
244 - ш

Общо Бохот

3.Бръшляница
06690.507.50

320 - а

6,7

06690.13.4

321 - м

6,3

Общо Бръшляница

03068.191.113
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Срокът по т.І на Решение №160/19.03.2020 г. се удължава до Общо Беглеж
01.06.2020 г.
2. Срокът по т.І на Решение №161/19.03.2020 г. се удължава до
30.06.2020 г.
5. Върбица
3. Решението влиза в сила от 14.05.2020 година.
4. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Об12752.110.14
щина Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните прево- 12752.110.14
зи по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-0233-1/18.05.2020 г., на заседание на Общински съвет 12752.110.14
- Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 9 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Общо Върбица

13,0

Дървесен
Ползване,
Землище,
Отдел, Площ,
вид, вид
обем
пл.м3/
поземлен имот № Подотдел
ха
сеч,основание за
пр.м3
ползване
1.Буковлък
06999.14.23

307 - ж

9,7

06999.403.31

307 - к

1,5

06999.172.1, 172.2

311 - д

18,5

06999.172.1
06999.557.3
06999.557.3

Общо Буковлък

311 - е
312 - л
312 - н

4,6
3,4
2,2

39,9

Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Явор., Ч. дъбСанитарна-100%,
ГСП от 2016 г.
К. дъб, Цер- Пост.
- котл.-25%, Планизвлечение от
2020 г.
Едр. липа, ЦерПробирка-20%,
ГСП от 2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
за местно
население

410 пл.м3/
745 пр.м3

17854.227.1, 226.3

315 - а
315 - и
315 - ж

9,2
1,8
2,6

13,6

255 - в

9. Ласкар

250 пл.м3/
455 пр.м3

43147.67.1

за местно
население

Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
за местно
население

Цер, Благун- Пост.
- котл.-30%, ГСП
от 2016 г.
Цер, Благун- Пост.
- котл.-30%, ГСП
от 2016 г.
Благун, Цер- Пост.
- котл.-30%, ГСП
от 2016 г.
за местно
население

317 - ж

18,0

за местно
население

1,1
6,1

318 - а2

3,1

10,3

5,3
5,3

278 - н1

Общо Ласкар

за местно
население

Ч.дъб, Пл. ясенПрореждане- 15%,
ГСП от 2016 г.

317 - ф

272 - щ1

Цер, К. дъб, Ср.
липа- Пост. котл.-30%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация, ГледичияГола-100%, ГСП
от 2016 г.

18,0

8. Къртожабене
40974.56.1

Цер, Благун, К.
дъб- Пост. - котл.30%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г., остатък от
2019 г.

490 пл.м3/
891 пр.м3
63 пл.м3/
115 пр.м3
дъб 490/891
акация 63/115
Общо:
553/1006

90 пл.м3/
164 пр.м3
240 пл.м3/
436 пр.м3
акация
330/600
Общо:
330/600

125 пл.м3/
227 пр.м3
50 пл.м3/ 91
пр.м3
250 пл.м3/
455 пр.м3
дъб 425/773
Общо:
425/773

Общо Мечка

16,3

11. Николаево
51620.101.12

221 - п

0,6

51620.114.1

221 - ш1

0,7

51620.114.1

221 - щ1

1,0

Общо Николаево

2,3

12. Опанец
53583.157.1

296 - г

6,6

53583.30.97, 30.96

297 - ш1

2,5

53583.31.101

297 - я1

1,0

53583.38.121, 38.120 299 - а

1,4
11,5

Общо Опанец

13. Пелишат

Общо Коиловци

470 пл.м3/
855 пр.м3

дъб 540/982
акация
610/1108
явор 90/164
липа 200/364
Общо:
1440/2618

9,6

7. Коиловци

Общо Къртожабене

80 пл.м3/
145 пр.м3

1,1

13,8

Общо Гривица

110 пл.м3/
220 пр.м3

120 пл.м3/
218 пр.м3

216 - у

3,1

6. Гривица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
37856.396.3
Р Е Ш И:
1. Изменя §1 от Решение № 063/30.01.2020 г. на Общински съвет Плевен, с което е изменена т.1 от решение №022/28.11.2019 г., като 37856.208.39
допълва и изменя Годишния план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Плевен, през 2020 г., както 37856.243.1
следва:
ЗА МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ

0,8

11,2

Р Е Ш Е Н И Е № 198/28.05.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на срока на Решения №160/19.03.2020 г. и 4. Беглеж
№161/19.03.2020 г. на Общински съвет - Плевен за временна промяна
в общинска транспортна схема
03068.158.331, 158.1 208 - г1
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.5 от Закона
03068.158.328
208 - д1
за автомобилните превози

Р Е Ш Е Н И Е № 199/28.05.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №063/30.01.2020 г. на Общински съвет - Плевен - Годишен план за ползване на дървесина
от горски територии - собственост на Община Плевен през 2020
година
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 4, т. 1 от
Наредба № 8/2011 г. на МЗХ за сечите в горите, чл. 7, ал. 4 и чл. 71,
ал. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

10,4

1,2
1,2

10. Мечка
47963.127.18,
127.19, 127.21

323 - г

8,4

47963.127.12,
127.11, 127.5

323 - е

3,3

от с. Коиловци
37856.13.44

324 - б

4,6

Акация, АйлантГола-100%, ГСП
от 2016 г.
Цер, Благун- Пост.
- котл.-30%, ГСП
от 2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.

300 пл.м3/
464 пр.м3
45 пл.м3/
82 пр.м3
130 пл.м3/
236 пр.м3
дъб 255/464
акация
145/263
гледичия
30/55
липа 45/82
Общо:
475/864
500 пл.м3/
909 пр.м3
дъб 330/600
ясен 170/309
Общо:
500/909
45пл.м3/
82 пр.м3
110пл.м3/
200 пр.м3

55765.75.1

247 - с

8,0

55765.80.101

246 - г

0,95

55765.140.960,
80.1, 140.201

247 - у

6,7

Общо Пелишат

15,7

14. Плевен
56722.512.16
56722.474.1314,141-142, 152153,161
56722.467.46,
465.31, 121, 12, 14

303 - д

6,3

303 - д1

3,9

306 - л2

6,6

Общо Плевен

16,8

15. Радишево от Плевен
от гр. Плевен
56722.539.1

269 - п

16,6

за местно
население

Акация- Гола100%, ГСП от 2016
г., преходно
Акация- Гола100%, ГСП от 2016
г., преходно
Акация- Гола100%, ГСП от 2016
г., преходно
за местно
население

Гледичия, Акация,
П. бряст- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
за местно
население

Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г., остатък
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г., преходно
за местно
население

Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от 2016
г., преходно
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
за местно
население

4
акация
307/558
Общо:
307/558
38 пл.м3/
69 пр.м3
68 пл.м3/
124 пр.м3
108 пл.м3/
196 пр.м3
акация
214/389
Общо:
214/389

100 пл.м3/
182 пр.м3
90 пл.м3/
164 пр.м3
30 пл.м3/
55 пр.м3
75 пл.м3/
136 пр.м3
акация
245/446
гледичия
20/36
бряст 30/55
Общо:
295/537
380 пл.м3/
691 пр.м3
100 пл.м3/
182 пр.м3
683 пл.м3/
1242 пр.м3
акация
1163/2115
Общо:
1163/2115
410 пл.м3/
745 пр.м3
140 пл.м3/
255 пр.м3
590 пл.м3/
1073 пр.м3
акация
1140/2073
Общо:
1140/2073

Акация- Голапл.м3/
100%, ГСП от 2016 1199
2180
пр.м3
г., остатък
акация
за местно
1199/2180
население
Общо:
1199/2180

190 пл.м3/
345 пр.м3
дъб 110/200
акация
225/409
айлант 10/18
Общо:
345/627

Общо Радишево

акация- гола сеч
по ГП 2016 г.,
337/613
местно население - пл./пр. куб.м
остатък от 2019 г.
акация
за местно
337/613 м3
население
Общо:
337/613 м3

Общо Тученица

72566.37.11-12

277 - к

0,7

Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.

90 пл.м3/
164 пр.м3

акация- гола сеч по
ГП 2016 г.,местно
население, остатък
от 2019 г.
за местно
население

72566.37.12

277 - л

0,2

Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.

30 пл.м3/
55 пр.м3

72566.37.12

277 - м

0,4

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

10 пл.м3/
18 пр.м3

72566.37.14

277 - н

0,6

Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.

40 пл.м3/
73 пр.м3

72566.39.12-14,
40.21, 40.1, 40.22,
45.42, 37.13

277 - п

2,0

Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.

130 пл.м3/
236 пр.м3

3,9

за местно
население

за местно
население

Акация- Гола100%, ГСП от 2016
г., преходно
Акация- Гола100%, ГСП от 2016
г., преходно
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.

42/76
пл./пр. куб.м
акация
42/76 м3
Общо:
42/76 м3
104 пл.м3/
189 пр.м3
33 пл.м3/
60 пр.м3
170 пл.м3/
309 пр.м3

16,6

16. Тученица
73523.145.21

249 - я

6,7
6,7

Цер, Благун- Пост. 260 пл.м3/
- котл.-30%, ГСП 473 пр.м3
от 2016 г.
дъб 260/473
за местно
Общо:
население
260/473

17. Тодорово

Общо Тодорово

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

брой 76
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ОБЩО за
МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ
през 2020 г.

ЗА ПРОДАЖБА
1.Буковлък
06999.403.31

307 - ч

06999.403.31

307 - х

06999.402.16

307 - б1

06999.402.13

307 - д1

06999.402.3
06999.402.5
06999.556.29

307 - и1
307 - ж1
308 - б

Общо Буковлък
2. Бохот
05921.103.25, 103.23 240 - ж
05921.95.40, 24.32

264 - е

05921.92.14

264 - ж

Общо Бохот

3. Опанец
53583.37.131

300 - г

Общо Опанец

4. Плевен
56722.137.1

257 - и

56722.514.8

305 - е

Общо Плевен

ОБЩО за ПРОДАЖБА
през 2020 г.

ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ПО
ГОДИШЕН ПЛАН за 2020 г.

9 325 пл. м3,
в т.ч.: ак.6
310 пл.м3
дъб
2 410 пл.м3
глед. 50 пл.м3
липа
245 пл.м3
-----------------------216,1 ха
ясен
---------170 пл.м3
явор 90 пл.м3
бряст
30 пл.м3
айлант
10 пл.м3
топола
10 пл.м3

2. В останалата си част Решение № 063/30.01.2020 г. на Общински
съвет - Плевен, остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 4, т. 1 от Наредба № 8/2011 г. на МЗХ
за сечите в горите, чл. 7, ал. 4 и чл. 71, ал. 6 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти по предложение от Георг Спартански
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0030-2/18.05.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 10 от дневния ред и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

5

местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба
№ 7 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се в гр.Плевен,
ул.”Ильо Войвода” №11, община Плевен, представляващ застроен
поземлен имот с идентификатор урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.664.312 с площ 369 кв.м - УПИ ХІV, кв. 274, отреден
за жилищно строителство, актуван с акт за частна общинска собственост АОС № 43278 от 02.10.2019 г., на цена 17 000 (седемнадесет
хиляди) лева без ДДС на Любомира Любенова Кръстева - собственик
на законно построените върху него сгради.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за
продажба на имота с правоимащото лице, съгласно т.1 от настоящото
решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
Р Е Ш Е Н И Е № 200/28.05.2020 г., гр. Плевен
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
ОТНОСНО: Изменение на Решение №163/30.04.2020 г. на Общини местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за обЧ. борски съвет - Плевен
щинската собственост и чл.51 от Наредба № 7 на Общински съвет
Прореждане15%,
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Зако0,3 по ГП от 2016 г.,
14 пл.м3
- Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
на за местното самоуправление и местната администрация
преходно
Плевен, с вх.№ ОбС-0285/14.05.2020 г., на заседание на Общински
Ч. борсъвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 14
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
15%, 54 пл. м3
1,4 Прорежданеот дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински
по ГП от 2016 г.,
Р Е Ш И:
съвет - Плевен.
преходно
§ 1. Изменя Решение №163/30.04.2020 г. на Общински съвет - ПлеЧ. борПредседател на Общински съвет - Плевен:
вен, както следва:
Прореждане15%,
Мартин Митев
0,4 по ГП от 2016 г.,
20 пл. м3
1. В т.2 от решението изразът „предоставената помощ“ се заменя с
израза „предоставения трансфер“.
преходно
Ч. бор§ 2. В останалата си част Решение №163/30.04.2020 г. остава не15%, 12 пл. м3
Р Е Ш Е Н И Е № 203/28.05.2020 г., гр. Плевен
променено.
0,3 Прорежданепо ГП от 2016 г.,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, ОТНОСНО: Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
преходно
във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоупра- - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с
Ч. борвление и местната администрация по предложение от Мартин Ми- идентификатори 56722.668.16, 56722.668.17 и 56722.668.91, попаПрореждане15%,
0,2 по ГП от 2016 г.,
6 пл. м3
тев - Предсдател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС- 0274- дащи в границите на УПИ ІІ - За паркинг, озеленяване и атракционпреходно
1/28.05.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено ен център в кв. 181а по плана на гр. Плевен
Ч. борна 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 12 от дневния ред и е подпеча- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона
15%, 34 пл. м3
0,8 Прорежданетано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1,
по ГП от 2016 г.,
Председател на Общински съвет - Плевен: т.1, ал.2, т.2 и т.6 от Закона за устройство на територията
преходно
Мартин Митев
Ч. бор15%, 61 пл. м3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
3,5 Прорежданепо ГП от 2016 г.,
Р Е Ш И:
преходно
1.
Дава
съгласие
да
се
измени
действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙР
Е
Ш
Е
Н
И
Е
№
201/28.05.2020
г.,
гр.
Плевен
ч.бор 201
СТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за
6,9
продажба
Общо: 201
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - 523 кв.м.
поземлени имоти с идентификатори 56722.668.16, 56722.668.17 и
пл.м3
ид.част от поземлен имот с идентификатор 87597.301.886, съста56722.668.91, попадащи в границите на УПИ ІІ - За паркинг, озеленявляващ УПИ І в кв.78а по плана на с.Ясен, отреден за магазин и траване и атракционен център в кв.181а по плана на гр.Плевен.
фопост, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със заповед
Топ. И-214,
за търговия с идентификатор 87597.301.886.1
ЦерГола
за
на
основание чл.135, ал.3 от Закона за устройство на територията
1,2 тополата-60%,
160 пл. м3
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
да се изработи проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСместното самоуправление и местната администрация, чл.33 от ЗакоГСП от 2016 г.
ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ
Топ. И-214 - Голана за собствеността, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за
за поземлени имоти с идентификатори 56722.668.16, 56722.668.17 и
0,4 100%, ГСП от
80 пл. м3
общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,
56722.668.91, попадащи в границите на УПИ ІІ - За паркинг, озеленя2016 г.
т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
Топ. И-214 - Голаване и атракционен център в кв.181а по плана на гр.Плевен.
1,5 100%, ГСП от
110 пл. м3
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2016 г.
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоупраР Е Ш И:
вление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и т.6 от
топола 350
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане Закона за устройство на територията по предложение от Георг Спар3,1
продажба
Общо: 350
с имотите - общинска собственост в Община Плевен през 2020 г., тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0290/18.05.2020 г., на
пл.м3
приета с решение №054/30.01.2020 г. на Общински съвет - Плевен, заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г.,
в частта й по раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има Протокол № 14, точка 16 от дневния ред и е подпечатано с официалнамерение да продаде”, със следния имот: 523 кв.м ид. част от за- ния печат на Общински съвет - Плевен.
строен поземлен имот с идентификатор 87597.301.886 по кадастралПредседател на Общински съвет - Плевен:
Топ. И-214 ната карта на с. Ясен, съставляващ УПИ І в кв.78а по регулационния
Мартин Митев
0,1 Гола- 100%, ГСП 15 пл. м3
план на същото село, целият с площ 532 кв.м, отреден за магазин и
от 2016 г.
трафопост, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда
топола 15
за търговия с идентификатор 87597.301.886.1 и със застроена площ
Р Е Ш Е Н И Е №204/28.05.2020 г., гр. Плевен
0,1
продажба
Общо: 15
76 кв.м.
пл.м3
2. Предлага на съсобственика на земята „ЧЕЗ Разпределение Бъл- ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен
гария” АД в срок от един месец след уведомяване за настоящето ре- устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентишение на Общински съвет - Плевен да заяви съгласие или отказ за фикатор 56722.722.24 в местността Табакова чешма в землището
закупуване на имота по т.1. Липсата на изрично заявление в указания на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата
Акация- Голаинфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подро4,1 100%, ГСП от
230 пл. м3 срок да се счита за отказ на съсобственика.
бен устройствен план
3.
При
отказ
от
закупуване
от
страна
на
съсобственика
„ЧЕЗ
Разпре2016 г.
деление България” АД, имотът по т.1 да се продаде след провеждане На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона
Акация- Гола6,2 100%, ГСП от
410 пл. м3 на публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представя- за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от За2016 г.
не на предложенията от участниците в администрацията на Община кона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и
Плевен, при начална тръжна цена в размер на 25 000 (двадесет и пет чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
акация 640
хиляди) лева без ДДС и размер на депозита за участие 2 500 (две
10,3
продажба
Общо: 640
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
пл.м3
хиляди и петстотин) лева.
Р Е Ш И:
4. Оправомощава Кмета на Община Плевен да организира провеж1 206 пл. м3, дането на търг и сключи договор за продажба на общинската част от 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план
в т.ч.: ак. 640 имота по т.1 съобразно настоящото решение и нормативните изиск- - План за застрояване за ПИ 56722.722.24 в местността Табакова
чешма в землището на гр.Плевен и парцеларни планове на елементипл.м3
вания.
20,4 ха -----------------------топола
365
те на техническата инфраструктура. При изработване на подробния
---------Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
пл.м3
устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 он Навъв връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеч. бор 201
редба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
ността, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2,
пл.м3
територии и устройствени зони.
10 531 пл. м3, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Пле- 2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен
вен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле- план - План за застрояване за ПИ 56722.722.24 в местността Табав т.ч.: ак. 6
вен, с вх.№ ОбС-0282/13.05.2020 г., на заседание на Общински съ- кова чешма в землището на гр.Плевен и парцеларни планове на еле950 пл.м3
глед. 50 пл.м3 вет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 13
ментите на техническата инфраструктура.
дъб
от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински 3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице
3
2 410 пл.м
съвет - Плевен.
да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно
липа
Председател на Общински съвет - Плевен: разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с из3
245 пл.м
Мартин Митев пълнение на настоящото решение.
топола
236,5 ха -----------------------3
---------375 пл.м
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не
ч.бор
подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
3
201 пл.м
Р Е Ш Е Н И Е №202/28.05.2020 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
ясен
във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
ОТНОСНО:
Продажба
на
застроен
общински
недвижим
имот
3
170 пл.м
явор 90 пл.м3 на собственика на законно построени върху него сгради - ПИ местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделскибряст30 пл.м3 56722.664.312, УПИ ХІV, кв.274 по плана на гр.Плевен, ул.“Ильо вой- те земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет
вода“ №11
айлант
10 пл.м3
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0292/18.05.2020 г., на заседание на

брой 76
10.06.2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №
Р Е Ш И:
14, точка 17 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на
І. Изменя Решение №176/30.04.2020 г. на Общински съвет - Плевен,
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: както следва:
Мартин Митев 1. В т.3 от решението да отпадне т.3.4 и останалите точки да се преномерират.
ІІ. В останалата си част Решение №176/30.04.2020 г. на Общински
съвет - Плевен остава непроменено.
Р Е Ш Е Н И Е № 205/28.05.2020 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е на основание чл.21, ал.2 във връзОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.4, ал.7 и ал.9 от Закона за местното
устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.35 в мест- самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за
ността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наределементите на техническата инфраструктура и одобряване на За- ба №7 на Общински съвет- Плевен по предложение от Георг Спардание за изработване на подробен устройствен план
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0234/18.03.2020 г. и
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона Заповед №РД-29-08/18.05.2020 г. на Областен управител на област
за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от За- Плевен, на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
кона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 20 от дневния ред и е подпечатачл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
но с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мартин Митев
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план
- План за застрояване за ПИ 56722.701.35 в местността Стража в земР Е Ш Е Н И Е № 208/28.05.2020 г., гр. Плевен
лището на гр.Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №174/30.04.2020 г. на
план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за пра- Общински съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен
вила и нормативи за устройство на отделните видове територии и управител на област Плевен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.45, ал.4, ал.7 и ал.9 от Закона за
устройствени зони.
2. Одобрява заданието на Подробен устройствен план - План за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и
застрояване за ПИ 56722.701.35 в местността Стража в землището ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 76, т.1 и т.2, чл. 79, ал.1
на гр.Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата и чл. 98, ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
инфраструктура.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице
Р Е Ш И:
да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с из- І. Изменя Решение №174/30.04.2020 г. на Общински съвет - Плевен,
както следва:
пълнение на настоящото решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не 1. В т.ІV от решението да отпадне четвъртото тире с текст „да нямат
задължения към Община Плевен“.
подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 ІІ. В останалата си част Решение №174/30.04.2020 г. на Общински
във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление съвет - Плевен остава непроменено.
и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земедел- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1,
ските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за ус- т. 8, чл.45, ал.4, ал.7 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и
тройство на територията по предложение от Георг Спартански - Кмет местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0289/18.05.2020 г., на заседание на собственост, чл. 76, т.1 и т.2, чл. 79, ал.1 и чл. 98, ал. 1 от Наредба №
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански
14, точка 18 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0035-1/16.01.2020 г. и Заповед
№РД-29-08/18.05.2020 г. на Областен управител на област Плевен, на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.04.2020 г.,
Мартин Митев Протокол № 13, точка 21 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 206/28.05.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен
устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с иденР Е Ш Е Н И Е №209/28.05.2020 г., гр. Плевен
тификатори 56722.18.1 и 56722.18.2 в местността Табакова чешма
в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изра- Софка Ивайлова Манолова
На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за
ботване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона местното самоуправление и местната администрация
за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от ЗаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
кона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и
Р Е Ш И:
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”, дейност 122 „ОбОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
щинска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2020 гоР Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план дина, в размер на 300 (триста) лева на Софка Ивайлова Манолова за
- План за застрояване за ПИ 56722.18.1 и ПИ 56722.18.2 в местност- лечението на дъщеря й Елдъзмине Ивова Борисова.
та Табакова чешма в землището на гр.Плевен и парцеларни планове Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1
на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
подробния устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, местната администрация по предложение от Постоянната комисия по
ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отдел- „Здравеопазване и социална политика“, с вх.№ ОбС- 0256/27.05.2020
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020
ните видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен г., Протокол № 14, точка 22 от дневния ред и е подпечатано с официплан - План за застрояване за ПИ 56722.18.1 и ПИ 56722.18.2 в мест- алния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
ността Табакова чешма в землището на гр.Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
Мартин Митев
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице
да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изР Е Ш Е Н И Е № 210/28.05.2020 г., гр. Плевен
пълнение на настоящото решение.
ОТНОСНО:
Предоставяне на еднократна финансова помощ на
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не
Таня
Иванчева
Маринова
подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за
във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление местното самоуправление и местната администрация
и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за усР Е Ш И:
тройство на територията по предложение от Георг Спартански - Кмет
1.
Предоставя
еднократна
финансова
помощ от §42-14 „Обезщетена Община Плевен, с вх.№ ОбС-0291/18.05.2020 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020 г., Протокол № ния и помощи по решение на Общински съвет”, дейност 122 „Об13, точка 19 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на щинска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2020 година, в размер на 300 (триста) лева н Таня Иванчева Маринова.
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1
Мартин Митев т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Постоянната
комисия по „Здравеопазване и социална политика“, с вх.№ ОбС 0281/27.05.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проР Е Ш Е Н И Е № 207/28.05.2020 г., гр. Плевен
ведено на 28.05.2020 г., Протокол № 14, точка 23 от дневния ред и е
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №176/30.04.2020 г. на подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Общински съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен
Председател на Общински съвет - Плевен:
управител на област Плевен
Мартин Митев
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.4,
ал.7 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
Р Е Ш Е Н И Е № 211/28.05.2020 г., гр. Плевен
чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на
съвет- Плевен
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Стефанка Панчева Георгиева
На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”, дейност 122 „Общинска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2020 година, в размер на 200 (двеста) лева на Стефанка Панчева Георгиева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1
т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация по предложение от Постоянната комисия по
„Здравеопазване и социална политика“, с вх.№ ОбС-0286/27.05.2020
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.05.2020
г., Протокол № 14, точка 24 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ
ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящата Наредба се определят:
1. Условията и редът за използването на спортните обекти - собственост на Община Плевен, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС /Закона за физическото възпитание и
спорт/.
2. Правилата за отдаване под наем на спортни обекти, собственост
на Община Плевен, а именно: изискванията, на които да отговарят
участниците, критериите за оценяване на размера на предвидените
инвестиции и контролът по изпълнението им, условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати, редът за подаване и разглеждане на
заявленията, класиране на участниците и сключване на договора.
3. Редът за предоставянето на спортни обекти, собственост на Община Плевен, на концесии.
4. Изискванията, на които да отговарят участниците, редът за разглеждане на заявленията и класиране на участниците при учредяване
на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти - собственост на Община Плевен.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИТЕ
ОБЕКТИ - СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ПРЕДОСТАВЯНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 103, АЛ.
1 ОТ ЗФВС
Чл. 2. (1) Спортни обекти - собственост на Община Плевен, могат
да се предоставят безвъзмездно за определено време за дейностите
по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС на спортните организации, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, спортните училища или на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които имат в своя предмет извършване на дейностите
по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС.
(2) В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 104 от ЗФВС.
Чл. 3. (1) Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на спортен
обект подава мотивирано искане до Кмета на Община Плевен, към
което прилага:
1. Период и/или график за използването на спортния обект;
2. Описание на дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще
бъде използван спортният обект;
3. Лицата, които ще участват в дейностите по т. 2;
4. Съгласие от лица или органи за провеждане на дейностите по т.
2, когато такова е необходимо.
(2) При необходимост Кметът на Община Плевен може да изисква и
допълнителна информация или документи от кандидатите.
(3) При надлежно подадени документи Кметът на Община Плевен
изготвя предложение за решение до Общинския съвет, съдържащо
подробни мотиви за безвъзмездно предоставяне на спортния обект.
(4) След положително решение на Общинския съвет, Кметът на Община Плевен издава заповед, която съдържа:
1. Периода и/или графика за използването на спортния обект;
2. Дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва
спортният обект;
3. Условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни
разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с
другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.
Чл. 4. (1) Предоставените по реда на този раздел спортни обекти
могат се използват само за съответните дейности по чл. 103, ал. 1 от
ЗФВС и лицата, на които са предоставени, не могат да ги отдават под
наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.
(2) Неспазването на изискването по ал. 1 е основание за прекратяване на безвъзмездното предоставяне на спортните обекти.
Чл. 5. Прекратяването на ползването става със заповед на Кмета на
Община Плевен.
ГЛАВА ТРЕТА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Чл. 6. (1) Отдаването под наем на спортни обекти - собственост на
Община Плевен, се извършва след обявяването на спортния обект в
списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС и включването му в програмата по
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.
(2) Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не
могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща
процедура по отдаване под наем на спортен обект.
Чл. 7. (1) Спортни обекти - собственост на Община Плевен, може
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да се отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс
на лица, които отговарят на изискванията на чл. 108, ал. 3 от ЗФВС.
(2) В списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС се посочват спортните обекти, за които се предвижда възможността за отдаване под наем при условията по ал. 1, като Общинският съвет определя и наемната цена.
(3) В едномесечен срок от обявяването на обектите по ал. 2 в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС кандидатите могат да подават писмени искания. Всяко искане трябва да е мотивирано, да се отнася до
конкретно определен спортен обект от списъка и да съдържа данни
за кандидата, информация за неговата дейност и обществен принос
в спорта.
(4) Комисия, определена със заповед на Кмета на Община Плевен,
в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 разглежда постъпилите искания и прави предложения за приемане или отхвърляне
на исканията.
(5) При подадени две или повече искания за един и същ спортен
обект се спазват следните принципи на предимство в посочената поредност:
1. Кандидатът, който развива вида спорт, за който основно е предназначен спортният обект ;
2. Спортни федерации пред спортни клубове;
3. Кандидатът с най-голям обществен принос в спорта.
(6) Кметът на Община Плевен въз основа на предложенията на комисията по ал. 4 издава заповед и сключва договор за наем с избрания кандидат.
(7) Наемателите на спортните обекти не могат да ги отдават под
наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица. Неспазването на това изискване е основание за прекратяване на договора
за наем.
Чл. 8. (1) Спортни обекти - общинска собственост, се отдават под
наем за срок до 10 или до 30 години след провеждане на търг или
конкурс.
(2) Търгът или конкурсът се обявяват със заповед на Кмета на Общината, като за спортните обекти публична общинска собственост
заповедта се издава въз основа на решение на Общинския съвет, с
което се определят срокът за отдаване под наем, наемната цена, а при
конкурс и критериите за оценка на офертите и начинът за определяне
на тежестта им в комплексната оценка на офертата.
(3) Заповедта по ал. 1 се публикува на Интернет страницата на Община Плевен най-малко 30 календарни дни преди крайния срок за
подаване на офертите и съдържа:
1. Наименованието на обекта;
2. Срока за отдаване под наем;
3. Правното и фактическото основание за откриване на търга или
конкурса;
4. Срока за подаване на офертите;
5. Критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата - при конкурс;
6. Мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите;
7. Първоначалната наемна цена, определена от Общинския съвет;
8. Изискванията за запазване и гарантиране използването на спортния обект по предназначение;
9. Времето и начина за оглед на обекта;
10. Пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект,
определена чрез оценка, изготвена от независим оценител, имащ право да упражнява професията съгласно Закона за независимите оценители - в случаите на отдаване под наем за срок до 30 години;
11. Срока на валидност на офертите;
12. Размера на депозита за участие, определен при условията и по
реда на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Плевен;
13. Други специфични условия.
Чл. 9. (1) В търга/конкурса за отдаване под наем на спортен обект за
срок до 10 години могат да участват юридически лица, които:
1. Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. Не се намират в ликвидация;
3. Нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако не са отсрочени или
разсрочени;
4. В чиито управителни органи членуват лица, които не са осъдени
с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или
против стопанството, освен ако са били реабилитирани; изискването
се отнася и за управителите и изпълнителните директори на юридически лица;
5. Нямат изискуеми задължения към наемодателя;
6. Са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС наймалко една година преди датата на кандидатстване - за кандидатите,
които са спортни организации, или други организации в областта на
спорта.
(2) В търга/конкурса за отдаване под наем на спортен обект за срок
до 30 години могат да участват спортни клубове, спортни федерации
или обединени спортни клубове, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС най-малко една година преди датата на
кандидатстване и които отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1 - 5.
Чл. 10. (1) Кметът на Община Плевен със заповед определя комисия
за провеждане на търга/конкурса, която се състои от нечетен брой
членове, включително председателя й, както и достатъчно резервни
членове, така че да се осигури изпълнение на изискването на ал. 2.
(2) В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист, както и един общински съветник, член на ПК по младежта и
спорта към Общински съвет - Плевен.
(3) Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват
поне половината от членовете, включително нейният председател.

(4) За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички присъстващи. Когато някой от членовете на комисията
има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви.
(5) Ако се установи, че член на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество с участник в търга или с членове на негови управителни
или контролни органи, се извършва замяна с резервен член.
Чл. 11. (1) Участниците в търга или конкурса подават писмени
оферти в срока, определен със заповедта по чл. 8, ал. 3, поставени в
запечатан плик, върху който се отбелязват наименованието на обекта
на търга/конкурса и наименованието и адресът на кандидата. Не се
приемат оферти, подадени извън определения срок.
(2) Всяка оферта съдържа представяне на кандидата и:
1. Декларация за съответствие с приложимите изисквания по чл. 9;
2. Предложение за наемна цена;
3. Документите и доказателствата по чл. 109 или чл. 110 от ЗФВС;
4. Копия от документите за закупена тръжна документация и за
внесен депозит участие;
5. Други относими към предложенията документи.
(3) Инвестиционната програма по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗФВС не
може да предвижда размер на инвестициите, по-нисък от 25 процента от пазарната стойност на правото на собственост на спортния
обект по чл. 8, ал. 3, т. 10.
(4) Не се допускат допълнения и изменения в подадените оферти.
Чл. 12. Когато в срока за подаване на оферти постъпи само една
оферта или няма постъпила оферта, този срок може да бъде удължен.
Чл. 13. (1) След изтичането на срока за подаване на оферти комисията по чл. 10 разглежда постъпилите оферти.
(2) Участник, чийто плик не отговаря на изискванията на чл. 11, ал.
1, се отстранява от търга, а пликът не се отваря.
(3) Участник, представил оферта със съдържание, което не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 2 и 3 и/или чл. 109, или чл. 110 от
ЗФВС, се отстранява и офертата му не се оценява.
Чл. 14. (1) Оценяването на офертите при провеждане на търг се извършва по показател размер на предложената цена.
(2) Оценяването на офертите при провеждане на конкурс се извършва по следните показатели:
1. Размер на предложената наемна цена;
2. Размер на предвидените инвестиции;
3. Възможностите за развитие на спортната дейност и постигнатите
спортни резултати.
(3) При оценката по показателя по ал. 2, т. 2 се отчитат стойността
на предвидените инвестиции, както и заложените в инвестиционната
програма типове дейности, етапите и сроковете за изпълнението на
програмата.
(4) При оценката по показателя по ал. 2, т. 3 се отчитат предвидените от кандидата възможности за достъп до обекта и за организиране на спортни мероприятия, а когато кандидатът е лице, вписано
в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС - и постигнатите от негови
спортисти класирания в спортни състезания.
(5) При конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години с най-висока относителна тежест при оценка на офертите е размерът на предложената наемна цена, а при конкурс за отдаване под наем за срок до
30 години - размерът на предвидените инвестиции, изчислен на база
пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект.
(6) При еднаква оценка на две или повече оферти наемателят се
определя чрез теглене на жребий между кандидатите, получили еднакви оценки на подадените от тях оферти.
Чл. 15. Комисията по чл. 10 приключва своята работа в 14-дневен
срок от отварянето на офертите и изготвя мотивиран доклад, който
заедно с протоколите от проведените заседания и документацията по
търга/конкурса се предава на Кмета на Община Плевен. Докладът
съдържа:
1. Списък на отстранените участници и мотивите за отстраняването;
2. Класиране на участниците според оценяването на офертите;
3. Предложение за определяне на спечелил търга кандидат.
Чл. 16. (1) В 7-дневен срок след получаването на доклада на комисията Кметът на Община Плевен издава заповед, с която определя за
наемател кандидата, спечелил търга/ конкурса, и срока за внасяне на
първата наемна вноска.
(2) Всички кандидати се уведомяват за резултатите от търга/конкурса по реда на АПК.
Чл. 17. (1) Кметът на Община Плевен прекратява със заповед търга/
конкурса, когато:
1. Не е подадена нито една оферта;
2. Нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;
3. Класираните до десето място включително кандидати последователно откажат сключването на договор.
(2) За заповедта по ал. 1 кандидатите се уведомяват по реда на АПК.
Чл. 18. (1) Договорът за наем се сключва в писмена форма в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на наемател.
(2) С договора наемателят поема за своя сметка всички публични
задължения, дължими за имота за срока на договора, задължението
за заплащане на разходите по поддръжката и текущите ремонти на
обекта и в него се включва клауза в съответствие с чл. 111 от ЗФВС.
С договора може да се уговори наемателят да заплаща разходите за
основните ремонти.
(3) Неразделна част от договора за наем са плановете и програмите
по чл. 109, т. 1 и 2 или чл. 110, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗФВС.
(4) Договорът се сключва след внасяне на първата дължима наемна
вноска.
(5) Ако наемателят не внесе в указания срок първата наемна вноска,
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се приема, че той се е отказал, и за наемател се определя кандидатът,
класиран на следващото място.
(6) Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по
договор с трети лица.
(7) Когато спортният обект е многофункционален или е наета част
от такъв спортен обект, в договора на наемателя се определят условия
за ползване на обекта, на части от него и/или на съоръжения от други
спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него.
Чл. 19. По време на изпълнението на договора за наем за срок до
30 години на равни интервали, определени в договора, наемателят
предоставя на Кмета на Община Плевен информация за дейностите
по изпълнението на инвестиционната програма и за спазването на
уговорените срокове и етапи на изпълнението.
Чл. 20. Контролът по изпълнението на договорите за наем се осъществява от ОП „Жилфонд“.
Чл. 21. За неуредените в този раздел въпроси относно реда и условията за провеждането на търговете/конкурсите се прилагат разпоредбите на Закона за общинската собственост .
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНЦЕСИЯ
Чл. 22. Спортни обекти - общинска собственост, може да се предоставят на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и
при спазване на изискванията на Закона за физическото възпитание
и спорта.
ГЛАВА ПЕТА
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
Чл. 23. (1) Безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на
строеж може да се учредяват в полза на спортен клуб, регистриран
като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен
клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС
и съответстват на изискванията на чл. 9, ал 1, т. т. 1 - 4 и т. 6.
(2) Възмездно право на ползване и право на строеж може да се учредява в полза на юридически лица, които отговарят на изискванията
на чл. 9, ал 1, т. т. 1 - 4.
Чл. 24. (1) Съставът на Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС
се определя със заповед на Кмета на Община Плевен и се състои от
нечетен брой членове, включително председателя й, както и достатъчно резервни членове, така че да се осигури изпълнение на изискването на ал. 2.
(2) В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист, както и един общински съветник, член на ПК по младежта и
спорта към Общински съвет - Плевен.
(3) Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС разглежда подадените
по реда на чл. 114 от ЗФВС заявления и придружаващите ги инвестиционни програми по реда на тяхното постъпване. Тя проверява
съответствието на заявителите с изискванията на чл. 23 и за съответствието на инвестиционните програми с изискванията на чл. 114, ал.
2 и чл. 115 от ЗФВС.
(4) Заявителите, които не съответстват на изискванията на чл. 23
и/или чиито инвестиционни програми не съответстват на приложимите изисквания на чл. 115 от ЗФВС, и/или не са представили доказателства за финансово обезпечаване по чл. 114, ал. 2 от ЗФВС, се
отстраняват от участие в процедурата, за което се изготвя отделен
протокол.
(5) Отстранените заявители се уведомяват по реда на АПК и чрез
публикуване на протокола по ал. 4 на Интернет страницата на Община Плевен.
Чл. 25. (1) Комисията по чл. 24, ал.1 класира допуснатите заявители
по възходящ ред на база получената стойност от сумата на:
1. Предложената стойност на инвестицията;
2. Предложената цена за учредяване на ограниченото вещно право
- в случаите, когато правото се учредява възмездно.
(2) При двама или повече заявители, получили равен резултат по ал.
1, предимство има заявителят, предложил по-кратък срок за изпълнение на инвестиционната програма.
Чл. 26. (1) Въз основа на класирането по чл. 25 комисията прави
мотивирано предложение до кмета на Община Плевен за учредяване
на ограниченото вещно право в полза на класирания на първо място
заявител. В предложението комисията описва работата си и резултатите от нея.
(2) Въз основа на предложението по ал. 1 Кметът на Община Плевен внася в Общински съвет - Плевен, мотивиран доклад /предложение/ за приемане на решение за учредяване на ограниченото вещно
право.
(3) Правото на ползване или правото на строеж се учредява от Кмета на Община Плевен след решението на Общински съвет - Плевен,
по ал. 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§. 1. По смисъла на тази Наредба „обществен принос в спорта“ е
приносът на лицето по чл. 108, ал. 3 от ЗФВС, измерен чрез брой
деца и юноши, заети в дадения вид спорт, брой граждани, практикуващи спорта, и инвестиции, направени в общинска база.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§. 2. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 103, ал. 2, т.2, чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 116,
ал. 2 от ЗФВС, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Мартин Митев/

ПРОЕКТ

брой 76
10.06.2020 г.
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По проект Община Плевен обнови
9 училища и детски градини в града

ДГ „Дружба“

ДГ „Калина“

ДГ „Ралица“

ДГ „Теменуга“

Продължение от стр. 1
- Изградена е достъпна среда
за хора в неравностойно положение, чрез поставяне на рампи
до всеки един от входовете, а в
двора чрез подходящо оформление на вертикалната планировка
без стъпала и с подходящи настилки.
- Дворните пространства на
детските заведения са изцяло
обновени с нови алеи, настилки, пейки, насаждения и детски
площадки и съоръжения отговарящи на всички изисквания за
безопасност.
- В двора на НУ „Христо Ботев” са преасфалтирани игрищата и са обособени две многофункционални спортни игрища
със ударопоглъщаща саморазливна спортна настилка, едното за баскетбол и волейбол, а
другото за бадминтон и народна
топка.
- За ОУ “Климент Охридски“ е възложен инженеринг
- извършване на проектиране,
изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности,
доставка на ново оборудване и
обзавеждане за нуждите на училището.
Осигурена е достъпна среда
в сградата чрез пристрояване на
външен асансьор и изградени
бетонови рампи в двора; Обновено и благоустроено дворно
пространство; Изградени две
многофункционални спортни
игрища с изкуствена трева; открита площадка за фитнес; игрище за баскетбол; По целия
двор е изградено ново алейно
осветление, като на игрищата
допълнително са монтирани
прожектори; Вътре в осемте
корпуса са ремонтирани всички коридори, класни стаи и кабинети. Всички стени и тавани
са пребоядисани, а паркетът по
стаите е ремонтиран, изциклен
и лакиран. Санитарните възли
са с нова водопроводна и канализационна инсталация и фаянсова облицовка. На всяко ниво
има тоалетна за лица в неравностойно положение. Физкултурният салон е обновен с нова
спортна настилка и вентилация
и е извършен пълен ремонт на
санитарните възли на двата етажа.
Извършена е доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско
оборудване; компютърно оборудване, периферни устройства
и аудио оборудване; климатична
техника и оборудване за медицински кабинет.
Общата стойност на проекта,
който беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж”
2014 - 2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие, е 9 306 570,25 лв.

ДГ „Юнско въстание“

ДЯ „Гергана“

НУ „Христо Ботев“

ОУ „Климент Охридски“

