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Кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа на 10 юли т. г. Ад-
министративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
за проект BG16RFOP001-1.007-0004„Осигуряване на устойчива градска 
среда на Плевен - етап 2”, финансиран по Процедура на директно предос-
тавяне BG16RFOP001-1.007„Изпълнение на интегрирани планове за град-
ско възстановяване и развитие 2014-2020 Плевен“, като част от Процедура  
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020“ от Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в рас-
теж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие.

Стойността на проекта възлиза на 3 974 424,43 лв.,  общата му продъл-
жителност е 30 месеца.

Настоящото проектно предложение е в изпълнение на одобрената Ин-
вестиционна програма на Община Плевен, а в глобален план - на полити-
ката за устойчиво градско развитие, и включва допустими мерки и дейнос-
ти по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Насочените по проекта 
интервенции са върху обекти, част от линейната инфраструктура на гр. 
Плевен, разположени на територията на зоните за въздействие, определени 
в ИПГВР - „Зона с потенциал за икономическо развитие“. Предвидените 
СМР дейности целят реконструкция за обновяване на физически елементи 
на градската среда - транспортна техническа инфраструктура (улична мре-
жа), представена от обекти: „Улица ,,Вит“ - от фирма „ИЗОБОР“ до кръсто-
вището с ул. ,,Втора задгарова“ и „Улица „Северна“, в т. ч. съоръжения към 
транспортна техническа инфраструктура - Пътен надлез за жк „Сторгозия“.

Предстои да бъдат реконструирани общо  21 689,00 кв. м, като стро-
телно-монтажните работи се заключават основно във възстановяването на 
съществуващата пътна и тротоарна настилка чрез полагане на нова асфал-
това настилка на пътното платно; подмяна на всички бордюри и тротоарни 
настилки (асфалтобетонова тротоарна настилка); подмяна на съществува-
щото улично осветление с енергоспестяващи LED осветителни тела с мощ-
ност 40W, разположени на съществуващи стълбове за улично и/или парково 
осветление; създадена достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки 
по улица ,,Вит“ и улица „Северна“.

Интервенциите на Пътния надлез за жк „Сторгозия“ са свързани с мон-
тирането на нов стоманен парапет с височина 1,10 м и стоманена предпазна 
ограда със степен на задържане и зона на действие върху тротоарите; пола-
гане на нова битумна хидроизолация в зоната на пътното платно, защитно 
(импрегниращо) покритие на тротоарни блокове, настилка от плътен асфал-
тобетон, защитна система срещу карбонизация по долната повърхност на 
връхната конструкция и ригелните конзоли; направа на нови дилатационни 
фуги; монтиране на нови отводнители по мостовото съоръжение.

Предвидените мерки на практика ще постигнат интегрирано въздейст-
вие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен, 
както чрез пространственото си разположение, така и чрез мерките и дей-
ностите, предвидени по другите проекти, част от Инвестиционната програ-
ма на общината, които касаят интервенции в образователната, социална-
та и културна инфраструктура, както и развитието на интегриран градски 
транспорт. Настоящото проектно предложение има валоризиращ ефект, 
като надгражда и доразвива изпълнените по проект „Осигуряване на устой-
чива градска среда на Плевен“ ремонтни дейности върху 30 броя обекти от 
урбанизираната територия на гр. Плевен.

Целите на проектното предложение са свързани с постигане на устой-
чива и екологична градска среда, предлагаща подобрено качество на живот 
и възможности за икономическо развитие - развитие на физическата и жиз-
нена среда в града чрез повишаване на нейното техническо, естетическо и 
екологично качество, осигуряване на достъпност, в т. ч. за лица в неравно-
стойно положение, устойчивост и безопасност.

В допълнение, проектът е фокусиран върху постигане на ресурсна ефек-
тивност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и кли-
матичните промени, както и подобряване състоянието на прилежащата на 
урбанизираната територия на гр. Плевен линейна инфраструктура - улична 
мрежа за осигуряване на по-добра мобилност, транспортна свързаност, дос-
тъпност и логистика, в т.ч. превенция на пътни инциденти.

Постигането на поставените цели ще бъде важна предпоставка за задър-
жане на младите хора в общината, макар и с косвен ефект и въздействие, 
отчитайки вида и местоположението на обектите на интервенция по насто-
ящия проект - улична мрежа и транспортно съоръжение в „Зона с потен-
циал за икономическо развитие“. Реализацията им ще е предпоставка за 
подобряване на общото качество на живот на жителите на гр. Плевен от 
всички възрасти, развитие на бизнеса, привличане на инвеститори и сти-
мулиране на предприемачеството, и не на последно място, постигане на 
корелация и кохезия чрез дейностите по подобряване на инфраструктурата, 
съгласно инвестиционен приоритет „Градска среда“, водещи до икономиче-
ски растеж, като един от аспектите на Концепцията за устойчиво развитие.

Този документ е създаден във връзка с Административен договор ПБФП № BG16RFOP001-1.007-0004-C01(№ РД-
02-37-44) от 10.07.2020 г.за проект № BG16RFOP001-1.007-0004 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - 
етап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедурана директно предоставянеBG16RFOP001-1.007 „Из-
пълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 Плевен“, като част от Процедура  
BG16RFOP001-1.001-039 „ИзпълнениенаИнтегрираниплановезаградсковъзстановяване и развитие 2014 - 2020“по Прио-
ритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието 
на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 - 2020 г.”.

Община Плевен подписа договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за проект

„Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - етап 2”Община Плевен проведе 
Начална пресконференция във 
връзка с изпълнението на  проект 
№ BG16M1OP002-5.002-0022 
„Разработване на Комплексна 
програма за качество на атмос-
ферния въздух за периода 2021 
- 2025 г. на община Плевен“, по 
Договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ № 
BG16M1OP002-5.002-0022-C01 
от 19.03.2019 г., финансиран от 
ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Кохезионния фонд и 
от държавния бюджет на Репу-

блика България.
На събитието присъстваха 

членове на Звено за управле-
ние на проекта, представители 
на общинска администрация - 
Плевен, представители на други 
заинтересовани страни (инсти-
туции, икономически субекти, 
НПО), медии.

Плевен е един от градовете в 
България с наднормено замър-
сяване на атмосферния въздух. 
В тази връзка Община Плевен 
изпълнява „Програма за намаля-
ване на нивата на замърсителите 
и за достигане на нормите за ка-

чество на атмосферния въздух 
(КАВ) на територията на града по 
показателите фини прахови час-
тици с размер до 10 µm (ФПЧ10) 
и полициклични ароматни въгле-
водороди (ПАВ) с План за дейст-
вие за периода 2016-2020 г.”. 
Като допустим бенефициент по 
Процедура BG16М1ОР002-5.002 
в рамките на ОПОС 2014-2020 
г., предвид изтичащия срок на 
действие на посочения стратеги-
чески документ, Общината раз-
работи горецитираното проектно 
предложение.

Продължава на стр. 2

През юли в парка на Региона-
лен исторически музей - Плевен 
се проведе инициативата „Лято 
в музея 2020“. За целта в двора 
на музея беше изградено специ-
ално техническо съоръжение - 
възстановка на археологически 
обект. 

Инициативата привлече деца 
на възраст между 5 и 12 години, 
които се превърнаха в „търсачи 
на съкровища“. 

За първа година музейната 
работилница на открито пре-
достави възможност на учас-
тниците да влязат в ролята на 
археолози и откриватели на „на-
ходки“.  Под формата на игра и 
с помощта на музейни специа-
листи, малчуганите откриваха 
и датираха предмети от древ-
ността, опознаха професията на 
археолога, придобиха знания за 

теренни разкопки и проучвания 
и за това как те се провеждат. 

Децата се забавляваха като съ-
щевременно научиха интересни 
факти за историческото минало и 
природните особености на нашия 
регион, които бяха поднесени по 
достъпен и атрактивен начин, под 
формата на интерактивна игра, 
разказаха организаторите. 

Деца от детски градини „Сла-
вейче“, „Пролет“, както и една 
от частните занимални в града, 
откриваха различни предмети 
от праисторията, както и сгра-
фитокерамика от Средновекови-
ето, свързан с разцвета на Вто-
рата българска държава. Части 
от съдове, животински кости и 
кремъци, служели в бита на хо-
рата от древността и използвани 
като оръдия на труда.

С помощта на музейните 

„Лято в музея 2020” събра млади 
археолози-търсачи на съкровища  

специалисти, автори и основни 
изпълнители на идеята - архео-
логът Павел Попов, Галя Ивано-
ва - мениджър туризъм и Елви-
ра Конова - ръководител отдел 
връзки с обществеността и ме-
диите, децата добиха любопит-
ни знания за начина на правене 
на съдове в древността - на ръка 
и такива, правени на грънчар-
ско колело. Откриваха разлика 
в украсата, формите и начина 
на изработка, както и материала, 
който хората са използвали в 
древността.

Надяваме се „Музейната ра-
ботилница” да се превърне в 
традиция, за да бъдем полезни 
и да постигнем целта си - да 
възпитаме у децата интерес 
към културата и историята още 
от най-ранна възраст, споделят 
още музейните работници. 

Община Плевен ще разработва Комплексна 
програма за качество на атмосферния въздух
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Продължава от стр. 1
То предвижда да се изготви 

Комплексна програма за качест-
вото на атмосферния въздух за 
периода 2021 - 2025 г. на общи-
на Плевен с планирани подхо-
дящи към местните условия и 
ефективни мерки за подобрява-
не качеството на атмосферния 
въздух, водещи до ограничаване 
на вредните въздействия върху 
здравето на хората и околна-

та среда, заедно с постигане и 
поддържане на определените в 
европейското и националното 
законодателство норми за КАВ.

По време на пресконферен-
цията бяха оповестени източ-
ниците на финансиране, целите, 
дейностите и очакваните резул-
тати от реализирането на проект 
„Разработване на Комплексна 
програма за качество на атмос-
ферния въздух за периода 2021 

- 2025 г. на община Плевен“.
Общата стойност на проек-

та е 245 945,59 лв., от които ев-
ропейско съфинансиране: 209 
053,75 лв. и национално съфи-
нансиране: 36 891,84 лв., пред-
ставляващи 100 %  БФП. 

Общата продължителност на 
проекта е 23 месеца, от които 18 
месеца за фактическо физическо 
изпълнение на съответните със-
тавляващи проекта дейности.

Община Плевен ще разработва Комплексна...

Решение за закриване на ОУ 
„Никола Й. Вапцаров” в Плевен 
прие Общинският съвет. Посоче-
ните в предложението мотиви за 
решението са ежегодното намаля-
ване на броя на учениците в учи-
лището, както и непрекъснатата 
нужда от дофинансиране.

През учебната 2019/2020 годи-
на в ОУ „Никола Й. Вапцаров” са 
се обучавали 75 ученици, а всички 
паралелки са маломерни. За но-
вата учебна 2020/2021-а за първи 
клас подадените заявления са 7, в 
училището се очертава да учат 45 
деца. Освен това, в периода от 2017 
до 2020 г. Община Плевен е дофи-
нансирала маломерни паралелки 
с общо 17 343 лв., натрупани са и 
финансови задължения - просро-
чените задължения към „Местни 
данъци и такси” са за 8 240,44 
лв., към „Топлофикация” за се-
зон 2019/2020 - 14 555,40 лв., 
за осигуровки за 2019/2020 г. 
към НАП - 48 722,54 лв. За нова-
та учебна година ОУ „Никола Й. 
Вапцаров” има и предписания от 
задължителен характер за ремонт 

на санитарните възли, материално-
техническата база и двора.  

С гласовете на 20 от съвет-
ниците беше решено кметът на 
Община Плевен Георг Спартан-
ски да изготви писмено предло-
жение до Министъра на обра-
зованието и науката, който да 
издаде заповед за закриване на 
ОУ „Никола Й. Вапцаров”. За-
дължителната документация на 
учебното заведение ще се при-
еме и съхранява в СУ „Стоян 
Заимов”, а документите, обект 
на Националния архивен фонд, 
трябва да се предадат в съответ-
ното териториално звено на Дър-
жавна агенция „Архиви”. Учени-
ците на основното училище ще 
бъдат насочени към СУ „Стоян 
Заимов”, СУ „Пейо Яворов” и ОУ 
„Д-р Петър Берон” в Плевен, а за 
освободената сграда с налично-
то в нея движимо имущество ще 
бъде осигурена охрана. 

Финансовите задължения на 
училището след закриването му 
ще бъдат поети от бюджета на 
Община Плевен.

До 16 септември ще продъл-
жи ремонтът на ул. „Лозенка” в 
участъка от ул. „В. Петлешков” 
до трасето на тролейбусите при 
ДКЦ III в жк „Сторгозия”. Стро-
ителните работи ще се извършат 
на два етапа: в първия движение-

то на пътни превозни средства ще 
бъде спряно в отделни участъци 
от пътната лента в посока на дви-
жение от кръстовището с ул. „В. 
Петлешков” до кръстовището с 
улицата, по която минава трасе-
то на тролейбусите при ДКЦ III 

и пренасочено в срещуполож-
ната пътна лента еднопосочно и 
с изчакване. През втория етап 
движението ще бъде спряно в 
другата лента за движение. Из-
пълнител на дейностите е „Но-
вако Строй” ЕООД.

По време на строително-мон-
тажните работи по тротоара на 
ул. „Св. Климент Охридски” дви-
жението на пътни превозни сред-
ства в участъка от кръстовището 
с ул. „Ген. Ганецки” до кръстови-
щето с ул. „Републиканска” ще 

е ограничено в част от пътната 
лента без спиране. Движението 
на пешеходци ще е ограничено и 
насочено на отсрещния тротоар. 
Изпълнител на дейностите, които 
са планирани да приключат до 1 
октомври е „Инжстрой” ЕООД.

Започнаха основните ремонти на
ул. „Лозенка” и „Св. Климент Охридски”

 Министърът на образование-
то и науката Красимир Вълчев 
удостои с  почетното отличие на 
МОН „Национална диплома“, 3 
зрелостници от Плевен, за отли-
чен успех (6,00) по всички учеб-
ни предмети, вписани в дипло-
мата за средно образование и за 
изявени способности в областта 
на науките, технологиите, изку-
ствата и спорта. И тримата са 
възпитаници на МГ „Гео Милев”. 
Това са Добрин Бараков - трета 
награда от XIII Есенен математи-
чески турнир „Акад. Стефан До-
дунеков“ - София, 2019 г., Павла 
Манова - грамота за участие в VII 
Национален младежки литерату-
рен конкурс „Който спаси един 
човешки живот, спасява цяла все-
лена“ - Бургас, 2020 г. и Даниел 
Халачев - отлично представяне в 
Национално състезание по еле-
ментарна математика „Професор 
Борислав Боянов” към факултета 
по математика и информатика на 
СУ „Св. Климент Охридски“.

В организирана видеокон-
ферентна връзка министърът на 
образованието и науката - Краси-
мир Вълчев поздрави всички 44 
зрелостници от цялата страна, 
удостоени с почетното отличие 
„Национална диплома“.

Трима зрелостници са удостоени с почетно 
отличие „Национална диплома“ на МОН

Закрива се ОУ „Никола Й. Вапцаров” 

П О К А Н А
за обществено обсъждане

на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 
периода 01.01.2019 - 31.12.2019 година

 
На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финан-

си и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда 
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дей-
ности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бю-
джета на Община Плевен, Ви каним  да присъствате на общест-
вено обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община 
Плевен за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 год.

Материалът е публикуван на интернет страницата на Общин-
ски съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„За-
седания на постоянни комисии през месец август 2020 -https://
obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-
avgust-2020-g

Общественото обсъждане ще се проведе на 13.08.2020 год. от 
17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена 
Димитрова” при спазване на всички разписани противоепиде-
мични мерки.

Мартин Митев
Председател на Общински съвет - Плевен

Пет проектни предложения, класи-
рани за разглеждане по същество, обсъ-
ди на първото си заседание за годината 
Комисията за разглеждане и класиране 
предложения съгласно Правилник за 
условията, реда и критериите за предос-
тавяне на финансови средства за съфи-

нансиране на културни проекти на тери-
торията на община Плевен. Комисията 
се председателства от заместник-кмета 
на Общината Стефан Милев.

Три от проектните предложения бяха 
одобрени от Комисията за съфинанси-
ране от Община Плевен. Това са „Кой-

то учи, ще сполучи” - песенно - танцов 
спектакъл на НЧ „Съгласие 1869” - Пле-
вен, с 426 точки, „Историческият път на 
българите католици, част от Никополска-
та епархия” на РИМ - Плевен, получило 
421 точки, и Танцов спектакъл „Танци 
от мегдана до отвъд Океана” на Сдру-

жение „ОПАС” с 388 точки.
Некласирани от комисията са пред-

ставените проекти Фестивал „Традицията 
среща бъдещето” на НЧ „Просвета - 1923” 
- с. Ясен /170 точки/ и „Оръжието на бъл-
гарите през вековете” на НЧ „Развитие - 
1998”- Плевен /136 точки/.  

Поздравителните адреси и 
почетните отличия бяха връче-
ни от началника на РУО - Пле-
вен - Албена Тотева, в присъст-

вието на директора на МГ„Гео 
Милев“ - Плевен - Ирена Бори-
сова и родители на удостоените 
зрелостници.

Три са одобрените за съфинансиране проекти
по раздел III на Културния календар
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Р Е Ш Е Н И Е № 249/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №236/25.06.2020 г. на Общин-

ски съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител 
на област Плевен

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 имуще-
ство на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №236/25.06.2020 г. на Общински съвет - Плевен, както следва:
1. т.2.4 от решението придобива следния вид: „Да нямат задължения за 

данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандида-
та или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с 
влязъл в сила акт на компетентен орган“.

2. В т.3.2., след края на текста се добавя следното изречение: „Инвестици-
ята да бъде подробно описана по видове дейности и да бъде извършена до 
края на първата година от договора.“

ІІ. В останалата си част Решение №236/25.06.2020 г. на Общински съвет - 
Плевен остава непроменена.

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. 1 от Закона за общинската собственост във връз-
ка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, управле-
ние 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. и Заповед №РД-29-11/09.07.2020 г. на Областен управи-
тел на област Плевен, на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 250/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №237/25.06.2020 г. на Общин-

ски съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител 
на област Плевен

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 имуще-
ство на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №237/25.06.2020 г. на Общински съвет - Плевен, както следва:
1. т.2.4 от решението придобива следния вид: „Да нямат задължения за 

данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандида-
та или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с 
влязъл в сила акт на компетентен орган“.

2. В т.3.2., след края на текста се добавя следното изречение: „Инвестици-
ята да бъде подробно описана по видове дейности и да бъде извършена до 
края на първата година от договора.“

ІІ. В останалата си част Решение №237/25.06.2020 г. на Общински съвет - 
Плевен остава непроменена.

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. 1 от Закона за общинската собственост във връз-
ка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, управле-
ние 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. и Заповед №РД-29-11/09.07.2020 г. на Областен управи-
тел на област Плевен, на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 251/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №238/25.06.2020 г. на Общин-

ски съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител 
на област Плевен

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 имуще-
ство на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №238/25.06.2020 г. на Общински съвет - Плевен, както следва:
1. т.2.4 от решението придобива следния вид: „Да нямат задължения за 

данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандида-
та или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с 
влязъл в сила акт на компетентен орган“.

2. В т.3.2., след края на текста се добавя следното изречение: „Инвестици-
ята да бъде подробно описана по видове дейности и да бъде извършена до 
края на първата година от договора.“

ІІ. В останалата си част Решение №238/25.06.2020 г. на Общински съвет - 
Плевен остава непроменена.

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. 1 от Закона за общинската собственост във връз-
ка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, управле-
ние 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. и Заповед №РД-29-11/09.07.2020 г. на Областен управи-
тел на област Плевен, на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 252/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №239/25.06.2020 г. на Общин-

ски съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител 

на област Плевен
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 имуще-
ство на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №239/25.06.2020 г. на Общински съвет - Плевен, както 
следва:

1. т.2.4 от решението придобива следния вид: „Да нямат задължения за 
данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандида-
та или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с 
влязъл в сила акт на компетентен орган“.

2. В т.3.2., след края на текста се добавя следното изречение: „Инвестици-
ята да бъде подробно описана по видове дейности и да бъде извършена до 
края на първата година от договора.“

ІІ. В останалата си част Решение №239/25.06.2020 г. на Общински съвет - 
Плевен остава непроменена.

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. 1 от Закона за общинската собственост във връз-
ка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, управле-
ние 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. и Заповед №РД-29-11/09.07.2020 г. на Областен управи-
тел на област Плевен, на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 253/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №240/25.06.2020 г. на Общин-

ски съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител 
на област Плевен

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 имуще-
ство на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №240/25.06.2020 г. на Общински съвет - Плевен, както 
следва:

1. т.2.4 от решението придобива следния вид: „Да нямат задължения за 
данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандида-
та или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с 
влязъл в сила акт на компетентен орган“.

2. В т.3.2., след края на текста се добавя следното изречение: „Инвестици-
ята да бъде подробно описана по видове дейности и да бъде извършена до 
края на първата година от договора.“

ІІ. В останалата си част Решение №240/25.06.2020 г. на Общински съвет - 
Плевен остава непроменена.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 254/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №241/25.06.2020 г. на Общин-

ски съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител 
на област Плевен

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 имуще-
ство на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №241/25.06.2020 г. на Общински съвет - Плевен, както 
следва:

1. т.2.4 от решението придобива следния вид: „Да нямат задължения за 
данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандида-
та или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с 
влязъл в сила акт на компетентен орган“.

2. В т.3.2., след края на текста се добавя следното изречение: „Инвестици-
ята да бъде подробно описана по видове дейности и да бъде извършена до 
края на първата година от договора.“

ІІ. В останалата си част Решение №241/25.06.2020 г. на Общински съвет - 
Плевен остава непроменена.

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. 1 от Закона за общинската собственост във връз-
ка с чл. 76, т.1, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, управле-
ние 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. и Заповед №РД-29-11/09.07.2020 г. на Областен управи-
тел на област Плевен, на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 255/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Комисия за про-

тиводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имуще-
ство на нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на 
ул. „Васил Левски“ №176, гр.Плевен, актуван с АОС №39026/17.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона 
за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Комисия за противо-

действие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество 
(КПКОНПИ) за срок от 5 (пет) години недвижим, нежилищен имот - частна 
общинска собственост, актуван с АОС №39026/17.06.2013 г., представля-
ващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.437.7 - офис 
№5 с площ 37 кв.м., находящ се на трети етаж в административната сграда 
на ул. „Васил Левски“ №176, гр.Плевен.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръж-
ка на имота по т.1, всички разходи, свързани с основни и текущи разходи, 
данъкът върху недвижимия имот и таксата за битови отпадъци да бъдат за 
сметка на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на неза-
конно придобито имущество (КПКОНПИ).

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за предос-
тавяне за безвъзмездно управление на имота по т.1 с председателя на Коми-
сия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придоби-
то имущество (КПКОНПИ), съгласно действащите законови 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. 12, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост и 
чл.13, ал.2 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество на Общински съвет - Плевен по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0391/29.07.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., 
Протокол № 16, 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 № 256/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№3/2000 г. на Общински съвет - Плевен за обществения ред при ползване 
на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, ал. 3 от За-
кона за движението по пътищата и чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от Закона за 
нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 75-77, чл. 79 и чл. 
195, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3/2000 г. на 
ОбС-Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни сред-
ства на територията на Община Плевен, както следва:

§1. Създава се нова т.4 към чл.29б със следния тест:
„4. чрез мобилно приложение;
При паркиране водачът е длъжен да заплати за услугата „Платено пар-

киране“ чрез действащото мобилно приложение. Заплащането се извършва 
веднага след заемане на мястото за паркиране и преди напускане на автомо-
била. Водачът е длъжен да изчака получаване на потвърждение за приетото 
заплащане.“

§2. В чл.32 се правят следните изменения:
1. Т.4 се придобива следния вид:
„4. Паркиране на ППС без поставяне от вътрешната страна на предно-

то стъкло на ППС по начин, позволяващ ясно виждане отвън, на един от 
следните документи: валиден и правилно отбелязан (съгласно указанията в 
него) талон за паркиране, фискален касов бон, билет от паркинг автомат или 
карта, удостоверяваща правото на паркиране.“

2. Създават се нови точки 5 и 6 със следното съдържание:
„5. паркиране без изпратен SMS правилно въведен на латиница (по начи-

на, по който е изписан на регистрационната табела) номер на ППС.
6. паркиране без заплащане чрез действащото мобилно приложение по чл. 

29б, т.4.“
3. Досегашната т. 5 става т. 7.
§3. В чл.35 се правят следните изменения:
1. Ал.2 придобива следния вид:
„(2) Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди може да се при-

ложи и по отношение на ППС - собственост на държавни органи и орга-
низации, административни, здравни и други звена на бюджетна издръжка, 
създадени със закон или с решение на Общински съвет - Плевен, както и за 
еднолични търговски дружества, чиито капитал е собственост на Община 
Плевен.“

2. Ал.8 придобива следния вид:
„(8) ППС - собственост на Община Плевен, включително регистрираните 

от звена на общинска бюджетна издръжка, ползват без заплащане обособе-
ните зони за почасово платено паркиране. Списъкът се утвърждава и акту-
ализира от Кмета на Община Плевен.

§4. В чл.36 от наредбата са правят следните изменения:
1. Т.4 на ал.6 придобива следния вид:
„4. Влязло в сила решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване).“
2. Ал.8 придобива следния вид:
„(8) При паркиране на специално обозначените за целта места в зоната 

за почасово платено паркиране, картата задължително се поставя в долния 
ляв ъгъл зад предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че 
лицевата й част с изображението на международния знак на хора с трайни 
увреждания на плътен тъмносин фон да се вижда изцяло. Лицата с трайни 
увреждания имат право да използват обозначените за целта места не повече 
от 3 (три) астрономически часа. При неизпълнението на някое от посочени-
те условия, паркираното ППС може да бъде принудително преместено по 
реда на чл. 38, ал. 1, буква „д“.“

§5. В чл.38, ал.1 от наредбата се създава нова буква „д“ със следното съ-
държание:

„д) преместване на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, парки-
рано на специално обозначените за целта места в зона за почасово платено 
паркиране:

1. без карта за безплатно паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;
2. когато картата за безплатно паркиране на ППС, превозващи хора с ув-

реждания не е поставена в долния ляв ъгъл зад предното стъкло от вътреш-
ната страна на автомобила и страната с изображението на международния 
знак на хора с трайни увреждания не се вижда изцяло;

3. след изтичане на 3 (три) астрономически часа от момента на регистри-
ране на паркирането от служител на ОП „ЦГМ“;

§6. Чл.39, ал.1 от наредбата придобива следния вид:
„(1) ППС, което е паркирано без заплащане по определените в чл.29б на-

чини, може да бъде принудително задържано чрез използването на техни-
ческо средство („скоба“).“

ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №3/2000 г. за об-
ществения ред при използване на пътни превозни средства на територията 
на община Плевен влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет 
страницата на Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 99, ал. 3 от Закона за движението по пътищата 
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 Административнопро-
цесуалния кодекс по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0339/29.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 8 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 № 257/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: изменение на Решение № 1172 от 20.12.2018 год. на Общин-

ски съвет - Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019 г., 035//19.12.2019 
г., 110/28.02.2020 г. и 149/19.03.2020 г./ за поемане на дългосрочен дълг под 
формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД 
- Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Се-
верна България“ /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020, и Експресбанк АД - съфинансираща институция, за 
осигуряване на допълнителни финансови средства от ФГР и Бюджета на 
Община Плевен под формата на собствен принос

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение № 1172/20.12.2018 год., както следва: 
т. 1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи финансирането на про-

екти чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „ 
Регионален фонд за градско развитие” АД и Банка ДСК АД - съфинанси-
раща институция, в максимален размер на не повече от 5 147 344,58 лева /
пет милиона сто четиридесет и седем хиляди лева и петдесет и осем ст./ за 
следните проекти:.

1.1. Проект „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил 
Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” на стойност не повече 
от 2 945 000 /два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди/ лева;

1.2. Проект „Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефек-
тивност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен 
- УПИ I-653.2, кв. 219 по плана на гр. Плевен” на стойност не повече от 
2 202 344,58 лв. /два милиона двеста и две хиляди триста четиридесет и 
четири лева и петдесет и осем ст./ .

т. 13. Дава съгласие за осигуряване на собствен финансов принос от Бю-
джета на Община Плевен, равняващ се на 580 772,87 лева / петстотин и 
осемдесет хиляди седемстотин седемдесет и два лева  и осемдесет и седем 
ст./ за проектите, както следва:

13.1 „ Проект „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил 
Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” на стойност до 464 860 /
четиристотин шестдесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет/ лева; 

13.2 „Проект „Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефек-
тивност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен 
- УПИ I-653.2, кв. 219 по плана на гр. Плевен ” на стойност до 115 912,87 
лева /сто и петнадесет хиляди деветстотин и дванадесет лева и осемдесет 
и седем ст./ лева.

2. Навсякъде в текста на Решение №1172/20.12.2018г. на Общински съвет 
Плевен наименованието „Експресбанк” АД се заменя с „Банка ДСК” АД

3. В останалата си част Решение № 1172/20.12.2018 год. на Общински съ-
вет - Плевен, остава непроменено.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими прав-
ни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, т. 2, чл. 4, т.7 и чл. 19а от Закона за общинския дълг 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0355/15.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 258/30.07.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: изпълнение на задължения по договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ №BG16M10P002- 2.010-0012-С01(№Д-34-31/13.05.2020 г.) за 
проект с per. № BG16M10P002 - 2.010-0012 „Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територия-
та на Община Плевен“, финансиран по Процедура № BG16M10P002- 2.010, 
Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на 
правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Опера-
тивна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европей-
ския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, чрез подписва-
не на Запис на Заповед за получаване на авансово плащане по проекта

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпус-
кане на безвъзмездна финансова помощ №Д-34-31/13.05.2020 г., сключен 
между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите, Упра-
вляващ орган на оперативна програма „Околна среда“ - Главна дирекция 
Оперативна програма „Околна среда“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи задължението, посочено 
в Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-34-
31/13.05.2020 г. по проект с рег.№BG16M1OP002-2.010-0012 „Закриване и 
рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци 
на територията на община Плевен“, а именно 1 224 190, 98 лева (един ми-
лион двеста двадесет и четири хиляди, сто и деветдесет лева и 98 стотинки) 
(10%) от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Запис на Заповед 
за сумата, посочена в т.1, в полза на Министерство на околната среда и во-
дите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“ - Главна 
дирекция Оперативна програма „Околна среда“.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни 
и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, 
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и договор за отпускане на безвъзмездна финансова по-
мощ №Д-34-31/13.05.2020 г., сключен между Община Плевен и Министер-
ство на околната среда и водите, Управляващ орган на оперативна програма 
„Околна среда“ - Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС 
- 0359/16.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 259/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционната програма на Община Пле-

вен за 2020 година
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 3 и 4 от Закона за 
публичните финанси, чл. 39, ал. 3 и 4 от Наредба № 10 за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съста-
вяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков”, финансиран със 

средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 
332 000 лева, става 334 000 лева.

2. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „ Св. Кл. Охридски”, финанси-
ран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: 
било 35 000 лева, става 60 000 лева.

3. Изменя обект „Подпорна стена ул. „Княз Борис І” №№ 30,32”, финанси-
ран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: 
било 50 000 лева, става 23 000 лева.

4. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Св. Кл. Охридски””, финансиран със 
собствени бюджетни средства, както следва: било 25 000 лева, става 6 540 лева.

5. Изменя обект „Основен ремонт на РИМ - Плевен”, финансиран със 
собствени бюджетни средства, както следва: било 80 000 лева, става 0 лева.

6. Изменя обект „Основен ремонт на тротоар на бул. „Данаил Попов”, 
финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 150 000 
лева, става 0 лева.

7. Изменя обект „Частично изграждане на улица в жк „Дружба”, до бл. 
317”, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 260 
000 лева, става 20 000 лева.

8. Създава обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков”, финансиран със 
собствени бюджетни средства, както следва: било 0 лева, става 66 000 лева.

9. Създава обект „Подпорна стена на ул. „Парашкев Цветков”, финансиран 
със собствени бюджетни средства, както следва: било 0 лева, става 24 165 лева.

10. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в частта 
„Местни дейности” с 398 295 лева.

11. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фак-
тически действия, продиктувани от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 124, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси, чл. 39, 
ал. 3 и 4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпъл-
нение и отчитане на бюджета на Община Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0356/15.07.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Прото-
кол № 16, 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 № 260/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: разходване на средства от събраните отчисления по чл.60, 

ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, свързани 
с изпълнение на изискванията на ЗУО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.3 и ал.2 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, във връзка с §41 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за здравето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие събрани средства в размер на 260 864 лв. от отчисленията 
по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 20 от Наредба 
№7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера 
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, 
да се разходват от Община Плевен чрез нейния бюджет за финансиране на 
дейностите: дезинфекция и осигуряване на безопасност на местата за об-
ществено ползване.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подаде заявление до Минис-
търа на околната среда и водите, с искане за освобождаване на финансови 
средства, представляващи част от събраните от Община Плевен средства 
по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците в банковата смет-
ка за чужди средства на РИОСВ - гр.Плевен, във връзка с извършените до 
30.06.2020 г. дейности по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 
т.3 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с §41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за здравето по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0364/17.07.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Прото-
кол № 16, 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 № 261/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за условията и реда за финансово 

подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на 
спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община плевен, 
представляващ неразделна част от настоящото решение.

2. Правилникът влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет 
страницата на Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във 
връзка с чл.21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0371/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 262/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Покриване на загуба за 2017 г. на „ТИБОР“ ЕАД
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.50, ал.2 във вр. с ал.1, 
т. 2 от Наредба №8/2008 г на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Загубата на „Тибор“ ЕАД за финансовата 2017 г., в размер на 34 110.67 
лв., да бъде покрита със сумата 34 110.67 лв. за сметка на „Други резерви“ 
на дружеството с произход от преоценъчния резерв на активите за предход-
ните години.

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.50, ал.2 във вр. с ал.1, т. 2 от Наредба №8/2008 г на 
Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0363/21.07.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 14 от днев-
ния 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 № 263/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване наемателите на рекламно-информацион-

ни елементи /РИЕ/ - общинска собственост, и наемателите на поземле-
ни имоти - общинска собственост за разполагане на собствени РИЕ, от 
задълженията за заплащане на обезщетения в двоен размер на наемната 
цена и за премахване на РИЕ след изтичане срока на наемните договори

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава лицата - наематели на рекламно - информационни еле-
менти (РИЕ) - общинска собственост и наематели на общински терени за 
поставяне на собствени РИЕ от задълженията за заплащане на обезщетения 
в двоен размер на наемната цена и премахване на собствените им РИЕ, за 
периода от изтичане сроковете на наемните договори до финализирането на 
нови тръжни процедури за отдаване под наем на общинските съоръжения 
и терени.

2. За периода до финализирането на нови тръжни процедури, лицата по т.1 
да заплащат на Община Плевен обезщетения за ползването на общинските 
съоръжения и терени в размер на уговорения месечен наем.

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.8, 
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.8, ал.6 от Закона за местните 
данъци и такси по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0361/16.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 264/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: възлагане на услуга обществен превоз на пътници по ав-

тобусни линии Плевен - Гулянци - Гиген - Искър; Плевен - Гулянци - Ги-
ген; Плевен - Байкал и Плевен - Николаево от областната и общинската 
транспортни схеми от квотата 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. 19, ал. 2 от Закона за 
автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 от Наредба 2 от 15.03.2002 г. за усло-
вията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществен превоз с автобуси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се проведе процедура, при спазване реда на Закона за обществените по-
ръчки, с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни 
линии от областна и общинска транспортни схеми, по утвърдени маршрутни 
разписания, от квотата на Община Плевен, по обособени позиции:

- №1 Плевен - Гулянци - Гиген - Искър, Плевен - Гулянци - Гиген и Пле-
вен - Николаево;

- №2 Плевен - Байкал“.
ІІ. Определя срок на договора с избрания изпълнител: максимално допус-

тимия по Закона за обществени поръчки - 5 години.
ІІІ. Делегира на Кмета на Община Плевен провеждането на процедура за 

възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от репу-
бликанската и областна транспортни схеми, посочени в т.1, като го опра-
вомощава да извърши всички правни и фактически действия, необходими 
за изпълнение на настоящото решение, включително да сключи договор с 
избрания изпълнител, след процедура, проведена по ЗОП, по съгласувани и 
утвърдени маршрутни разписания.

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. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, 
ал. 1 от Наредба 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз с автобуси по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0343/07.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 265/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне брой, предназначение и местонахождение на 

отделните видове общински жилища
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. 42, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл. 2, ал. 2 от Наредба №18/2019 г. на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя брой, предназначение и местонахождение на отделните видо-
ве общински жилища по приложен списък - неразделна част от настоящото 
решение, както следва:

1.1. Общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди - 583 броя;

1.2. Общински жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 
собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди - 0 броя;

1.3. Общински ведомствени жилища - 20 броя;
1.4. Общински резервни жилища - 4 броя.
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. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 
2 от Наредба №18/2019 г. на Общински съвет - Плевен по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0344/07.07.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., 
Протокол № 16, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 266/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска 

собственост в детски и учебни заведения
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за мест-

ното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 
14, чл. 76, чл. 79, чл. 85, ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне от 
участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за 
провеждане на търга за отдаване по наем за срок от 5(пет) години на части 
от имоти - публична собственост за:

- Физкултурен салон в ДГ „Щастливо детство“ Плевен-филиал с площ 30 



5брой 78
11.08.2020 г. 

кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 
6,90 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Методичен кабинет в ДГ „Щастливо детство“ Плевен - филиал с площ 
15 кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна 
цена на час 3,00 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Методичен кабинет в ДГ „Щастливо детство“ Плевен с площ 11 кв.м, за 
провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 
2,40 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ „Слънце“ Плевен с площ 30 кв.м, за провеждане 
занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв. Депозит за 
участие 100.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ „Слънце“ Плевен с площ 12 кв.м, за 
провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 
2,90 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ „Щурче“ Плевен с площ 10 кв.м, за 
провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 
2,30 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ „Иглика“ Плевен с площ 12 кв.м, за 
провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 
2,90 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ„Трети март“ Плевен с площ 60 кв.м, за про-
веждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 13,80 лв. 
Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ „Гергана“ Плевен с площ 30 кв.м, за провежда-
не занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв. Депозит 
за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ „Първи юни“ Плевен с площ 60 кв.м, за про-
веждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 13,80 лв. 
Депозит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ „Еделвайс“ Плевен с площ 30 кв.м, за провеж-
дане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв. Депо-
зит за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен с площ 30 кв.м, за 
провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв. 
Депозит за участие 100.00 лв.

- Бюфет за закуски в ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен с площ 16 кв.м, при 
начална месечна цена 110,00 лв. Депозит за участие 150.00 лв.

- Физкултурен салон в ДГ „Дружба“ Плевен с площ 30 кв.м, за провежда-
не занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв. Депозит 
за участие 100.00 лв.

- Физкултурен салон в НУ „Патриарх Евтимий“ Плевен с площ 30 кв.м, за 
провеждане занимания по айкидо, при начална месечна цена на час 6,90 лв. 
Депозит за участие 100.00 лв.

2. Ползването на имотите по т. 1, от спечелилия съответната процедура 
наемател, не може да пречи или ограничава учебните дейности в детското 
и учебно заведение. 

3. Възлага на Кмета на Община Плевен:  
3.1. Да назначи комисия, която да организира и проведе процедурите по 

т.1 от настоящото Решение.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурите по т.1 от настоящото Ре-

шение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
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, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 14, чл. 76, чл. 79, чл. 85, ал. 1 от На-
редба № 7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0350/15.07.2020 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 
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 № 267/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закриване на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 312, ал. 1 и ал. 6, 
във връзка с чл. 310, ал. 1 т. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кметът на Община Плевен да изготви писмено предложе-
ние до Министъра на образованието и науката да издаде заповед за закрива-
не на Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Плевен, с адрес гр. 
Плевен, ул. „Мир“ №12, считано от 01.09.2020 г.

2. Задължителната документация на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Плевен да се 
приеме и съхранява в СУ „Пейо Яворов“ гр. Плевен, а документите, обект 
на националния архивен фонд, да се предадат в съответното териториално 
звено на Държавна агенция „Архиви“.

3. Насочва учениците на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Плевен към СУ „Стоян 
Заимов“ гр. Плевен, СУ „Пейо Яворов“ гр. Плевен и ОУ „Д-р Петър Берон“ 
гр. Плевен.

4. За освободената сграда с наличното в нея движимо имущество да бъде 
осигурена охрана.

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. 312, ал. 1 и ал. 6, във връзка с чл. 310, ал. 1 т. 2 от Закона 
за предучилищното и училищното образование по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0362/16.07.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Прото-
кол № 16, 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 № 268/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на Клубовете на хората с ув-

реждания и пенсионера, находящи се в селата на територията на община 
Плевен и гр. Славяново и предоставяне за безвъзмездно ползване общински 
имоти и сключване на договори за ползване на помещения, предназначени 
за Клуб на хората с увреждания и пенсионера /КХУП/, находящи се в при-
лежащите към община Плевен села и гр. Славяново

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21 ал.1 т.8 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 т. 5 от Закона 
за хората с увреждания, чл. 6, чл.7 и чл. 8 от Вътрешните правила за орга-
низацията и дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания 
на територията на община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Актуализира се списъкът на КХУП, находящи се в следните села на те-
риторията на община Плевен и гр. Славяново:

1.1. КХУП - с. Беглеж; 
1.2. КХУП - с. Бохот;
1.3. КХУП - с. Брестовец;
1.4. КХУП - с. Бръшляница;
1.5. КХУП - с. Буковлък;
1.6. КХУП - с. Върбица;

1.7. КХУП - с. Горталово;
1.8. КХУП - с. Гривица;
1.9. КХУП - с. Дисевица;
1.10. КХУП - с. Коиловци;
1.11. КХУП - с. Къшин;
1.12. КХУП - с. Къртожабене;
1.13. КХУП - с. Ласкар;
1.14. КХУП - с. Мечка;
1.15. КХУП - с. Николаево;
1.16. КХУП - с. Опанец;
1.17. КХУП - с. Пелишат;
1.18. КХУП - с. Ралево;
1.19. КХУП - гр. Славяново;
1.20. КХУП - с. Тодорово;
1.21. КХУП - с. Тученица;
1.22. КХУП - с. Търнене;
1.23. КХУП с. Ясен. 
2. Предоставя за безвъзмездно ползване следните общински имоти:
2.1. за КХУП - с. Беглеж - част от нежилищен недвижим имот, частна 

общинска собственост, представляваща зала от 74 кв. м и санитарен възел 
- 9 кв. м, находящи се в с. Беглеж, ул. „Гена Димитрова” № 1А. Имотът е 
актуван с АОС № 30691 от 25.02.1997 г.

2.2. за КХУП - с. Брестовец - част от нежилищен недвижим имот, публич-
на общинска собственост, находящ се в с. Брестовец, ул. „Георги Кочев” № 
30, с площ 44,44 кв. м, на първи етаж в сградата на читалището. Имотът е 
актуван с АОС № 31573/01.03.2000 г. 

2.3. за КХУП - с. Бръшляница - част от нежилищен недвижим имот с площ 
30 кв. м и отделен вход, находяща се в частна общинска собственост -Ав-
тоспирка, с адрес с. Бръшляница, пл. „Свободата” № 3. Имотът е актуван с 
АОС № 31515/07.12.1999 г.

2.4. за КХУП - с. Буковлък - нежилищен недвижим имот, представляващ 
клуб с площ 205.84 кв. м, частна общинска собственост, находящ се в с. Бу-
ковлък - ул. „Белград” № 17. Имотът е актуван с АОС № 32240 от 08.04.2002 г.

2.5. за КХУП - с. Гривица - нежилищен недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ част от Автоспирка със застроена площ 56 кв. 
м, находящ се в стр. кв. 1 по регулационния план на с. Гривица, община 
Плевен. Актуван с Акт № 32790/22.08.2003 г. Адрес на клуба - ул. „Любен 
Каравелов” № 8. 

2.6. за КХУП - с. Дисевица - част от нежилищен недвижим имот с площ 
от 27 кв. м, частна общинска собственост, представляваща Автоспирка с 
адрес с. Дисевица, ул. „9-и септември” № 17А. Имотът е актуван с АОС № 
31597/19.05.2000 г. 

2.7. за КХУП - с. Коиловци - част от нежилищен недвижим имот, публич-
на общинска собственост, представляваща помещение с площ 50 кв. м на 
първи етаж от административно- търговска сграда, с адрес с. Коиловци, пл. 
„9-и септември” № 3. Имотът е актуван с АОС № 31844/06.08.2001 г.

2.8. за КХУП - с. Къшин - част от нежилищен недвижим имот, публич-
на общинска собственост, представляваща помещение с площ 50 кв. м на 
първи етаж, с отделен вход с адрес с. Къшин, ул. „Юрий Гагарин” №16А. 
Имотът е актуван с АОС № 31444/15.06.1999 г. 

2.9. за КХУП - с. Къртожабене - част от нежилищен недвижим имот, част-
на общинска собственост, представляваща помещение с площ 54 кв. м от 
административна сграда с адрес с. Къртожабене ул. „Георги Димитров” № 
29. Имотът е актуван с АОС № 31588/11.04.2000 г. 

2.10. за КХУП - с. Ласкар - помещение от 80 кв. м с отделен вход на първи 
етаж на нежилищен недвижим имот, публична общинска собственост, пред-
ставляващ административна сграда /кметство/ с адрес с. Ласкар, ул. „Хрис-
то Ботев” № 18. Имотът е актуван с АОС № 31822/28.05.2001 г. 

2.11. за КХУП - с. Мечка - част от нежилищен недвижим имот, публична 
общинска собственост /читалище/, представляваща помещение с площ 57 
кв. м, находящо се на първи етаж на двуетажна сграда с идентификатор 
47963.501.198.1, актувано с АОС № 42983 от 23.04.2019 г. Адрес на клуба - 
ул. „Васил Левски” № 56. 

2.12. за КХУП - с. Николаево - част от нежилищен недвижим имот, частна 
общинска собственост  /Автоспирка/, с площ 133 кв. м, с адрес с. Николаево, 
ул. „Васил Левски” № 11. Имотът е актуван с АОС № 31135 от 19.02.1998 г. 

2.13. за КХУП - с. Опанец - част от нежилищен недвижим имот, публична 
общинска собственост /читалище/, представляваща помещение с площ 90 
кв. м на първи етаж, с адрес с. Опанец, пл. „Дружба” № 5. Имотът е актуван 
с АОС № 31479/01.09.1999 г. 

2.14. за КХУП - с. Пелишат - част от нежилищен недвижим имот, частна 
общинска собственост /читалище/, представляваща помещение с площ 50 
кв. м от първи етаж, с адрес с. Пелишат, ул. „Любен Вешков” № 3. Имотът 
е актуван с АОС №33868/17.03.2005 г. 

2.15. за КХУП - с. Ралево - помещение 56 кв. м на първи етаж с отде-
лен вход от нежилищен недвижим имот, частна общинска собственост, 
с адрес с. Ралево ул. „Христо Ботев” № 4. Имотът е актуван с АОС № 
41615/20.05.2016 г.

2.16. за КХУП - гр. Славяново - помещение с площ  40 кв. м на първи етаж 
на двуетажна сграда с идентификатор 67088.701963.3, актувано с АОС № 
42916/20.03.2019 г., с адрес гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин” № 6.

2.17. за КХУП - с. Тученица - помещение с площ 38 кв. м, находящо се на  
първи етаж на нежилищен недвижим имот, частна общинска собственост, 
актуван с АОС № 39876/27.01.2014 г., с адрес с. Тученица, ул. „Георги Бен-
ковски” № 20. 

2.18. за КХУП - с. Търнене - 44 кв. м от нежилищен недвижим имот, част-
на общинска собственост, актуван с АОС № 32301/29.05.2002 г. с адрес с. 
Търнене, ул.„Иван Митов” № 1. 

2.19. за КХУП - с. Ясен - помещение с площ 16 кв. м, на първия етаж на 
сграда с отделен вход на нежилищен недвижим имот, публична общинска 
собственост, актуван с АОС № 31458/14.07.1999 г., с адрес ул. „Георги Ди-
митров” № 37.

3. Отменя т.1 от Решение № 594 от 15.10.2002 г. на Общински съвет - 
Плевен. 

4. Кметовете на кметства в селата Бохот и Върбица сключват договори за 
наем за ползване на помещения за нуждите на КХУП по тяхно предложение 
след съгласуване с Кмета на Община Плевен. 

5. Кметът на Община Плевен да сключи договор за наем за ползване на по-
мещения за нуждите на КХУП в с. Тодорово и с. Горталово по предложение 
на кметските наместници на двете села.

6. Разходите по поддръжка на клубовете - осветление, отопление, теле-
фон, вода, ремонт, както и средствата за 0.5 щатна бройка за организатор 
към всеки клуб са за сметка на общинския бюджет.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21 ал. 2 във 
връзка с чл. 21 ал.1 т.8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 63 т. 5 от Закона за хората с увреждания, чл. 6, чл.7 
и чл. 8 от Вътрешните правила за организацията и дейността на клубовете 
на пенсионерите и хората с увреждания на територията на община Плевен 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0357/16.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 269/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане от Община Плевен на дарение от СИТИ груп, пред-

ставляващо „Система за контрол на достъпа“, ул.“Бъкстон“, гр.Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 14 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, т. 2 и чл. 7 от Наредба № 7 за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да приеме от СИТИ груп дарение „Сис-
тема за контрол на достъпа“ на стойност 2 866,44 лв., находяща се на пар-
кинга на ул. „Бъкстон“, гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фак-
тически действия, продиктувани от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 14 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост и чл.5, 
т.2 и чл.7 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0354/15.07.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 22 от днев-
ния 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 № 270/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на цена за ползване на имот - „Летен театър“, 

находящ се в парк „Кайлъка“
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 общин-
ската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за ползване на имот „Летен театър“, находящ се в парк 
„Кайлъка“, на 02.09.2020 г. и на 09.09.2020 г., като определя цена за полз-
ване в размер на 200 (двеста) лв./час, а повече от 4 часа - 500 (петстотин) 
лв./ден.

2. Дава съгласие за еднократно ползване на имота за провеждане и на дру-
ги събития, съгласно цените по т.1, до сключване на дългосрочен договор 
за наем на обекта.

3. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на насто-
ящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал. във връз-
ка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост по предложе-
ние от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен и от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0296-1/28.07.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Прото-
кол № 16, 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 № 271/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска соб-

ственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръже-
ние - павилион 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.3 и ал.7 във връз-
ка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 76, 
т.2, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество 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 4,00 кв. находящ се на ул. „Иван Миндиликов“, гр.Плевен 
до спирка на МГТ: ж.п. гара, за разполагане на преместваемо съоръжение - 
павилион за продажба на вестници и списания.

Начална месечна наемна цена в размер на 33,60 лв. без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 100,80 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 държава 
членка на Европейския съюз.

2.3. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по лик-
видация съобразно съответното законодателство.

2.4. Да запазят предназначението на имота.
2.5. Да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 

по смисъла на от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 
тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 
кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законода-
телството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган

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%. Инвестицията да бъде подробно описана по видове дей-
ности и да бъде извършена до края на първата година от договора.

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 описания в т.1. общински терен.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да сключи договори за наем със спечелилия участник, съгласно протокол 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 местната 
администрация, чл.14, ал.3 и ал.7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за об-
щинската собственост във връзка с чл. 76, т.2, 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-0352/15.07.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 24 от днев-
ния 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 № 272/30.07.2020 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска соб-

ственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение 
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- павилион 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 местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.3 и 
ал.7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл. 76, т.2, чл. 79, чл. 98 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 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 15,00 кв. находящ се до ОК 81в, ъгъла на на бул. „Христо 
Ботев“ и ул. „Фридрих Енгелс“ до спирка МГТ: МУ Плевен , гр.Плевен, за 
разполагане на преместваемо съоръжение - павилион за продажба на храни-
телни и нехранителни стоки.

Начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв. без вкл. ДДС.
Депозит за участие в публичният конкурс - 378,00 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 държава 
членка на Европейския съюз.

2.3. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по лик-
видация съобразно съответното законодателство.

2.4. Да запазят предназначението на имота.
2.5. Да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 

по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно - осигурителния процесуален 
кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съ-
гласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът 
е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

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%. Инвестицията да бъде подробно описана по видове дей-
ности и да бъде извършена до края на първата година от договора.

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 описания в т.1. общински терен.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да сключи договори за наем със спечелилия участник, съгласно протокол 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 мест-
ната администрация, чл.14, ал.3 и ал.7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона 
за общинската собственост във връзка с чл. 76, т.2, чл. 79, чл. 98 от На-
редба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0353/15.07.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., 
Протокол № 16, 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 № 273/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на самостоятелен обект в сграда идентифика-

тор 56722.660.857.5.14, град Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, 

ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите 
- общинска собственост в Община Плевен през 2019 г. в раздел Б „Имоти, 
които Община Плевен има намерение да продаде”, като включва следния 
имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.857.5.14, 
актуван с АОС №35368/22.04.2009 г., представляващ две помещения с обща 
застроена площ 28,00 кв.м, разположени в приземния етаж на шестетаж-
на масивна жилищна сграда, заедно със съответните ид. части от общите 
части, общите помещения и от правото на строеж за сградата в урегулиран 
поземлен имот с идентификатор: 56722.660.857 - УПИ ХVІІ, кв.199, с адрес 
гр. Плевен, бул. ”Христо Ботев” №48.  

2. Да се продаде самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.857.5.14, актуван с АОС №36368/22.04.2009 г., представляващ 
две помещения с обща застроена площ 28,00 кв.м, разположени в призем-
ния етаж на шестетажна масивна жилищна сграда, заедно със съответни-
те ид. части от общите части, общите помещения и от правото на строеж 
за сградата в урегулиран поземлен имот с идентификатор: 56722.660.857 
- УПИ ХVІІ, кв.199, с адрес гр. Плевен, бул. ”Христо Ботев” №48, чрез пуб-
личен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложени-
ята от участниците в администрацията на Община Плевен, с първоначална 
цена 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС и депозит за участие в търга в 
размер на 10% от първоначалната цена.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да орга-
низира и проведе публичния търг. 

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба 
на имота по т. 2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от 
ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба 
№ 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0345/08.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 274/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на самостоятелен обект в сграда идентифи-

катор 56722.662.538.4.45, находящ се в град Плевен, бул. „Ген.Скобелев“ 
№20, вх.А, ет.1

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, 
ал.1 и 4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имо-
тите - общинска собственост в Община Плевен през 2020 г., в частта по 
раздел Б „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде”, като 
включва следния имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - частна об-
щинска собственост, актуван с АОС №43400/30.06.2020г., с идентификатор 
56722.662.538.4.45, находящ се в масивна шестетажна жилищна сграда с 
идентификатор 56722.662.538.4, с административен адрес гр. Плевен, бул. 
Ген. Скобелев №20, вх. А, ет.1, със застроена площ 100,62 кв.м, с предназ-
начение: за склад, ведно със съответните идеални части от общите части и 
общите помещения и от правото на строеж за сградата в поземления имот 
с идентификатор 56722.660.538, съставляващ УПИ І в кв.168 по плана за 
регулация на гр. Плевен. 

2. Имотът, подробно описан в т.1, да се продаде чрез публичен търг с тай-
но наддаване, с предварително представяне на предложенията от участни-
ците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 69 000 
(шестдесет и девет хиляди) лева без ДДС и депозит за участие в търга в 
размер на 10% от първоначалната цена.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да орга-
низира и проведе публичния търг. 

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на 
имота по т. 2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия търга участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и 4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 
от ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба 
№ 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0351/15.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 275/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на построени върху общински поземлен имот: 

жилищна сграда и гаражи, находящи се в гр.Плевен, ул. “Стоян Михай-
ловски“ №88

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да закупи от Татяна Димитрова Дионисиева и Никодим Димитров 
Даневски недвижим имот с административен адрес гр. Плевен, ул. „Сто-
ян Михайловски“ №88, представляващ: жилищна сграда с идентифика-
тор 56722.661.573.1 и два гаража с идентификатори: 56722.661.573.2 и 
56722.661.573.3, попадащи в общински поземлен имот с идентификатор 
56722.661.573 - УПИ ІХ-9071 в кв.25 по регулационния план на града, за 
сумата от 40 000 (четиридесет хиляди).

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да предприеме съответните 
правни и фактически действия, в съответствие с решението по т. 1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 66 във вр. с чл. 33 от Закона за соб-
ствеността, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 5, т.2, във вр. с чл. 6, т. 1 от Наредба 
№ 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0372/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 276/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Получаване на разрешително за водовземане от подземни води
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и мест-

ната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 60, ал. 
6, т. 2 от Закона за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие на „ВАЛБЕС ФУУДС“, с адрес ул. „Академик Стоян Ро-
мански“ №36, гр. Ботевград, управлявано от Валери Райнов Стаменов за 
обособяване на санитарно - охранителна зона, пояс ІІ и ІІІ, за участъка от 
ул. „Българска авиация“.

ІІ. Съгласието по т.І се дава за срока, в 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 насто-
ящото 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. 2 от Закона за водите по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0367/20.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 29 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 № 277/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за „Водопроводна мрежа в ПИ 56722.701.3262, 

701.3276, 701.3277, 701.3297 в местност „Стража“, землище на гр.Плевен“
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна-

та администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие Красимир Георгиев Попов, Драгомир Найденов Найде-
нов и Валентина Иванова Попова при изграждането на водопроводна мрежа 
в ПИ 56722.701.3262, 701.3276, 701.3277, 701.3279 и 701.3269 в местност 
„Стража“, землище на гр. Плевен трасето да премине през поземлен имот с 
идентификатор 56722.666.186 - публична общинска собственост.

ІІ. Правото да се изгради (извършат строителни дейности) по т.І се дава за 
срока, в който е в сила разрешително за строеж - 10 (десет) години. Срокът 
на сервитута е безсрочен.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-
върши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на насто-
ящото решение

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона 
за общинската собственост по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0369/20.07.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 30 от днев-
ния 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 № 278/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение относно проект за „Уличен водопровод от 

ОК 74 през ОК 70е към ОК 70д в кв.610 по плана на гр.Плевен“
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна-

та администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие „АЛФАЛФА“ ЕООД, гр.Плевен да изгради със собствени 
средства „Уличен водопровод от ОК 74 през ОК 70е към ОК 70д в кв.610 по 
плана на гр.Плевен“ с дължина 200 м.

ІІ. Съгласието по т.І се дава за срока, в който е в сила разрешително за 
строеж - 10 (десет) години. 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-
върши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на насто-
ящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона 
за общинската собственост по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0369/20.07.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 31 от днев-
ния 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 № 279/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия Подробен устрой-

ствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с иден-
тификатор 56722.652.721, попадащ в границите на УПИ ХХХII, кв.617а 
и част от второстепенна улица (тупик) определена от ок 1359в към ок 
1359г, по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на 
основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на 
Общински съвет - Плевен

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.129, ал.1, чл.15, 
ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устройство на територията, чл. 19 от Закон 
за задълженията и договорите, и чл.6, чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от Закона 
за общинска собственост, чл.2, ал.2, и ал.3, и чл.50 от Наредба № 7/2005г. на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
за поземлен имот с идентификатор 56722.652.721, попадащ в границите на 
УПИ ХХХII, кв.617а и част от второстепенна улица (тупик) определена от 
ок 1359в към ок 1359г, по плана на гр. Плевен.

2. Дава съгласие за промяна статута на придаваемата част с площ 59 кв. 
м от второстепенна улица (тупик), представляваща част от поземлен имот с 
идентификатор 56722.652.456 по кадастралната карта на гр.Плевен, от пуб-
лична общинска собственост в частна общинска собственост.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен договор 
по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съгласно приетия ПУП-ПРЗ по т.1, за продажба 
на 59 кв. м част от общински поземлен имот с идентификатор 56722.652.456 
на „ТЕХНОКОМ” ООД, ЕИК 114625568, на цена 3 200 (три хиляди и двес-
та) лева без ДДС.

4. В случай, че изменението на приетият в т.3 с протокол № 7 от 13.02.2020 
г. на ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1, не 
бъде одобрено и не влезе в сила шест месеца след сключване на предвари-
телния договор, се извършва нова оценка, въз основа на която се сключва 
окончателен договор.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извър-
ши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото 
Решение.

6. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след влизане 
в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1 да сключи окончателен 
договор за прехвърляне правото на собственост с „ТЕХНОКОМ” ООД.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връз-
ка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.129, ал.1, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за ус-
тройство на територията, чл. 19 от Закон за задълженията и договорите, и 
чл.6, чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска собственост, чл.2, 
ал.2, и ал.3, и чл.50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет - Плевен по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0358/16.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 280/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане проект за изменение на действащия Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ I-12716 - за 
безвредни производствени дейности и УПИ VIII-12720, кв.722г, по плана на 
гр. Плевен и улица по ок 225а - ок 228а и сключване на предварителен дого-
вор, на основание чл. 15, ал. 3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба 
№ 7/2005г. на Общински съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.2, т. 2 и 6 
от ЗУТ при условията на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устрой-
ство на територията, чл. 19 от Закон за задълженията и договорите, и чл.8, 
ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска собственост и чл.50 от Наредба 
№ 7/2005г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
за УПИ I-12716 - за безвредни производствени дейности и УПИ VIII-12720, 
кв.722г, по плана на гр. Плевен и улица по ок 225а-ок 228а.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен договор 
по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съгласно приетия ПУП-ПРЗ по т.1, за продаж-
ба на общо 572 кв. м ид. ч. от общински поземлени имоти с идентифика-
тори 56722.654.388 и 56722.654.390 на собственика на поземлени имоти 
с идентификатори 56722.654.393 и 56722.654.394 „ТЕОДОР” ООД, ЕИК 
114515613, на цена 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева без ДДС.

3. В случай, че изменението на приетият в т.13 с протокол № 18/04.06.2020 
г. на ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1, 
не бъде одобрено и не влезе в сила шест месеца след сключване на предва-
рителния договор, да се извърши нова оценка, въз основа на която да бъде 
сключен окончателен договор.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице 
да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпо-
редбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото Решение.

5. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след вли-
зане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1 да сключи окон-
чателен договор за прехвърляне правото на собственост с „ТЕОДОР” ООД.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връз-
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ка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 134, ал.2, т. 2 и 6 от ЗУТ при условията на чл.15, ал.3, 
във връзка с ал.5 от Закон за устройство на територията, чл. 19 от Закон 
за задълженията и договорите, и чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинска собственост и чл.50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет 
- Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0370/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 281/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 05921.103.14 в местността Ка-
рабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване 
на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 05921.103.14 в местността Карабаша в землището на 
с. Бохот и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпо-
редбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 05921.103.14 в местността Карабаша в землището на с. 
Бохот и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.

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

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не 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. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на осно-
вание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0374/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 282/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 05921.103.15 в местността Ка-
рабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване 
на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 05921.103.15 в местността Карабаша в землището на 
с. Бохот и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпо-
редбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 05921.103.15 в местността Карабаша в зем-
лището на с. Бохот и парцеларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура.

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

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не 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. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на осно-
вание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0375/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 35 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 № 283/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 05921.103.17 в местността Ка-
рабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване 
на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 05921.103.17 в местността Карабаша в землището на 
с. Бохот и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпо-
редбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 

- План за застрояване за ПИ 05921.103.17 в местността Карабаша в зем-
лището на с. Бохот и парцеларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура.

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

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не 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. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на осно-
вание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0376/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 36 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 № 284/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен Устрой-

ствен План - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструк-
тура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с иденти-
фикатор 05951.500.12 в местността Мало драго в землището на с. Бохот

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 електропровод до поземлен имот с идентификатор 
05951.500.12 в местността Мало драго в землището на с. Бохот, премина-
ващо със сервитут през следните поземлени имоти: 05951.98.36 с начин на 
трайно ползване - пасище, публична общинска собственост; 05951.98.37 
с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен път, 
публична общинска собственост; 05951.500.14 с начин на трайно ползване 
- пасище, публична общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на електропровод до поземлен 
имот с идентификатор 05951.500.12 в местността Мало драго в землище-
то на с. Бохот, преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: 
05951.98.36 с начин на трайно ползване - пасище, публична общинска соб-
ственост; 05951.98.37 с начин на трайно ползване - за селскостопански, гор-
ски ведомствен път, публична общинска собственост; 05951.500.14 с начин 
на трайно ползване - пасище, 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 лице да извър-

ши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на насто-
ящото 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 земеделски-
те земи по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0377/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 285/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за поземлени имот с иденти-
фикатор 56722.716.321 в местността Цигански лозя в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата ин-
фраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.321 в мест-
ността Цигански лозя в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.321 в 
местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен и парцеларни планове 
на елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извър-
ши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото 
Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не 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. 11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0378/21.07.2020 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 286/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.219 в местността 
Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване 
на подробен устройствен план 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 56722.701.219 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфра-
структура. При изработване на подробния устройствен план да се спазват 
разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 56722.701.219 в местността Стража в землището на гр. 
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.

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

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не 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. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на осно-
вание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0379/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, 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 № 287/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.1483 в местността 
Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване 
на подробен устройствен план 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за ПИ 56722.701.1483 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфра-
структура. При изработване на подробния устройствен план да се спазват 
разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване за ПИ 56722.701.1483 в местността Стража в земли-
щето на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура.

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

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не 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. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на осно-
вание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0380/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 40 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 № 288/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване годишната „Програма за управление и разпо-

реждане с имотите - общинска собственост в Община Плевен през 2020 
г.” и Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен 
План - Парцеларен План на елементите на техническата инфраструк-
тура за определяне на трасе на довеждащ път към индустриална зона 
гр. Плевен, свързващ общински път PVN 1151, Плевен - Ясен - поземлен 
имот с идентификатор 87597.401.199, землище с. Ясен, с общински път, 
свързващ завод „Рубин” с гр. Плевен - поземлен имот с идентификатор 
53583.78.242, землище с. Опанец

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, 
чл.8, ал.9, т.6 от ЗОС, чл.3, ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Пле-
вен, и §1, т.6 от ДР на ЗОС, и във връзка с §5, т.73 от ДР от ЗУТ, чл. 19 от 
ЗОЗЗ, чл. 124, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, чл. 73, ал. 1, т. 2 при 
условието на ал. 5 от Закона за горите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва годишната „Програма за управление и разпореждане с имотите 
- общинска собственост в Община Плевен през 2020 г.”, като включва нов 
раздел:

„ІV. Определя обекти от първостепенно значение
Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ ПУП - ПП 

на елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на 
довеждащ път към индустриална зона гр. Плевен, свързващ общински път 
PVN 1151, Плевен - Ясен - поземлен имот с идентификатор 87597.401.199 
с НТП - местен път, публична общинска собственост, с общински път, 
свързващ завод „Рубин” с гр. Плевен - поземлен имот с идентификатор 
53583.78.242, с НТП - за друг поземлен имот за движение и транспорт, пуб-
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лична общинска собственост и Технически инвестиционен проект за „Ос-
новен ремонт и реконструкция на общински довеждащ път, свързващ завод 
„Рубин“ с гр. Плевен” 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 
- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за оп-
ределяне на трасе на довеждащ общински път към индустриална зона гр. 
Плевен, свързващ общински път PVN 1151, Плевен - Ясен - поземлен имот 
с идентификатор 87597.401.199 с НТП - местен път, публична общинска 
собственост с общински път, свързващ завод „Рубин” с гр. Плевен - позем-
лен имот с идентификатор 53583.78.242, с НТП - за друг поземлен имот за 
движение и транспорт, публична общинска собственост, преминаващо през 
следните поземлени имоти: 

Землище с. Опанец, ЕКАТТЕ - 53583:
ПИ 78.33 с НТП - нива, частна собственост на Иван Илиев Великов и 

Екатерина Илиева Цанова; ПИ 78.34 с НТП - изоставена орна земя, част-
на общинска собственост; ПИ 78.209 с НТП - пасище, публична общинска 
собственост; ПИ 78.210 с НТП - За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение, собственост на Обществени организации - „ФЕНИКС НОРД” 
ЕООД; ПИ 78.242 с НТП - за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
публична общинска собственост.

Землище гр. Плевен, ЕКАТТЕ - 56722:
ПИ 29.31 с НТП - за селскостопански, горски ведомствен път, публична 

общинска собственост; ПИ 29.32 с НТП - за селскостопански, горски ведом-
ствен път, публична общинска собственост; ПИ 29.42 с НТП - Широколист-
на гора, частна държавна собственост; ПИ 29.55 с НТП - Насип, насипище, 
публична общинска собственост; ПИ 29.60 с НТП - Друг вид дървопроизво-
дителна гора, частна общинска собственост; ПИ 30.3 с НТП - пасище, пуб-
лична общинска собственост; ПИ 30.9 с НТП - пасище, публична общинска 
собственост; ПИ 30.54 с НТП - Насип, насипище, публична общинска соб-
ственост; ПИ 30.66 с НТП - Широколистна гора, частна държавна собстве-
ност; ПИ 30.69 с НТП - пасище, публична общинска собственост; ПИ 30.79 
с НТП - за селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска 
собственост; ПИ 30.85 с НТП - пасище, частна държавна собственост, чрез 
Министерство на земеделието и горите; ПИ 30.100 с НТП - за местен път, 
публична общинска собственост; ПИ 34.681 с НТП - пасище, стопанисвано 
от общината; ПИ 35.132 с НТП - за линии за релсов транспорт, публична 
държавна собственост, ДП „Национална компания железопътна инфра-
структура“; ПИ 35.215 с НТП - за селскостопански, горски ведомствен път, 
публична общинска собственост; ПИ 35.144 с НТП - пасище, частна дър-
жавна собственост, чрез Министерство на земеделието и горите; ПИ 35.709 
с НТП - пасище, публична общинска собственост; ПИ 35.724 с НТП - за 
местен път, публична общинска собственост; ПИ 35.726 с НТП - за истори-
чески паметник, историческо място, публична държавна собственост; ПИ 
349.2 с НТП - пасище, частна собственост на н-ци на Костадин Алексиев 
Величков.

3. Дава съгласие за прокарване на трасе на общински довеждащ път, 
свързващ общински път PVN 1151, Плевен - Ясен - поземлен имот с иден-
тификатор 87597.401.199 с НТП - местен път, публична общинска собстве-
ност с общински път, свързващ завод „Рубин” с гр. Плевен - поземлен имот 
с идентификатор 53583.78.242, с НТП - за друг поземлен имот за движение 
и транспорт, публична общинска собственост, преминаващо през следните 
общински поземлени имоти: 

Землище с. Опанец, ЕКАТТЕ - 53583:
ПИ 78.34 с НТП - изоставена орна земя, частна общинска собственост; 

ПИ 78.209 с НТП - пасище, публична общинска собственост; ПИ 78.242 с 
НТП - за друг поземлен имот за движение и транспорт, публична общинска 
собственост.

Землище гр. Плевен, ЕКАТТЕ - 56722:
ПИ 29.31 с НТП - за селскостопански, горски ведомствен път, публична 

общинска собственост; ПИ 29.32 с НТП - за селскостопански, горски ве-
домствен път, публична общинска собственост; ПИ 29.55 с НТП - Насип, 
насипище, публична общинска собственост; ПИ 29.60 с НТП - Друг вид 
дървопроизводителна гора, частна общинска собственост; ПИ 30.3 с НТП 
- пасище, публична общинска собственост; ПИ 30.9 с НТП - пасище, пуб-
лична общинска собственост; ПИ 30.54 с НТП - Насип, насипище, публич-
на общинска собственост; ПИ 30.69 с НТП - пасище, публична общинска 
собственост; ПИ 30.79 с НТП - за селскостопански, горски ведомствен път, 
публична общинска собственост; ПИ 30.100 с НТП - за местен път, пуб-
лична общинска собственост; ПИ 34.681 с НТП - пасище, стопанисвано от 
общината; ПИ 35.215 с НТП - за селскостопански, горски ведомствен път, 
публична общинска собственост; ПИ 35.709 с НТП - пасище, публична об-
щинска собственост; ПИ 35.724 с НТП - за местен път, публична общинска 
собственост.

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

ши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на насто-
ящото 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 връз-
ка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.6 от ЗОС, чл.3, ал.2 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, и §1, т.6 от ДР на ЗОС, и във 
връзка с §5, т.73 от ДР от ЗУТ, чл. 19 от ЗОЗЗ, чл. 124, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, 
ал.1 от ЗУТ, чл. 73, ал. 1, т. 2 при условието на ал. 5 от Закона за горите по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0381/21.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 41 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 № 289/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за издаване на разрешение за изработване на про-

ект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУ-
ЛАЦИЯ за урегулиран поземлен имот ІХ-652.733, кв.622 и улица южно от 
УПИ ІХ-652.733 по плана на гр.Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 1, във 
връзка с чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 2, ал. 2 и 
ал. 3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулиран поземлен имот ІХ-652.733, 
кв.622 по плана на гр.Плевен и улица южно от УПИ ІХ-652.733 по плана 
на гр.Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен със заповед на основание чл.135, 
ал. 3 от Закона за устройство на територията да разреши да се изработи 
проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - 
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулиран поземлен имот ІХ-652.733, кв.622 по 
плана на гр.Плевен и улица южно от УПИ ІХ-652.733 по плана на гр.Плевен.

3. Дава съгласие за промяна на характера на част от публична общинска 
собственост - улица южно от УПИ ІХ-652.733 по приложено графично 
предложение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН 
ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулиран поземлен имот ІХ-652.733, кв.622 по плана 
на гр.Плевен и улица южно от УПИ ІХ-652.733 по плана на гр.Плевен.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде заповед за одобряване на 

проекта за изменение на ПУП по т.1
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 

връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 15, ал. 5 от 
Закона за устройство на територията и чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0319/15.06.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 42 от днев-
ния 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 № 290/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за издаване на разрешение за изработване на 

проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА 
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за част от терен за улица северно от 
УПИ LIІ-652.592, кв. 622 по плана на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация чл.134, ал.1, т.1, във 
връзка с член 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл.2, ал.2 и 
ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за част от терен за ули-
ца северно от УПИ LIІ-652.592, кв. 622 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен със заповед на основание чл.135, 
ал.3 от Закона за Устройство на територията да разреши изработването на 
проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 
- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за част от терен за улица се-
верно от УПИ LIІ-652.592, кв. 622 по плана на гр. Плевен.

3. Дава съгласие за промяна на характера на част от публична общинска 
собственост - улица северно от УПИ LIІ-652.592, кв. 622 по приложено гра-
фично предложение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 
- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за част от терен за улица се-
верно от УПИ LIІ-652.592, кв. 622 по плана на гр. Плевен.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извър-
ши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация чл.134, ал.1, т.1, във връзка с член 15, ал. 5 от Закона за 
устройство на територията и чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0328/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 43 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 № 291/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за издаване на разрешение за изработване на 

проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА 
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за паркинг, част от улично пространство 
на улица по ок 4131 към ок 4132, западно от кв. 839 по плана на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация чл.134, ал.1, т.1, от 
Закона за устройство на територията и чл. 2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за паркинг, част от 
улично пространство на улица по ок 4131 към ок 4132, западно от кв. 839 
по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен със заповед на основание чл.135, 
ал.3 от Закона за Устройство на територията да разреши да се изработи 
проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 
- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за паркинг, част от улично 
пространство на улица по ок 4131 към ок 4132, западно от кв. 839 по плана 
на гр. Плевен.

3. Дава съгласие за промяна на характера на част от публична общинска 
собственост - паркинг, част от улично пространство на улица по ок 4131 
към ок 4132, , западно от кв. 839 по приложено графично предложение за 
изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛА-
ЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за паркинг, част от улично пространство на улица 
по ок 4131 към ок 4132, западно от  кв. 839 по плана на гр. Плевен.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2 във 
връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация чл.134, ал.1, т.1, от Закона за устройство на тери-
торията и чл. 2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0329/16.06.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 44 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 № 292/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удължаване на срока на Решение №161/19.03.2020 г., изме-

нен с Решение №198/28.05.2020 г. и Решение №246/25.06.2020 г. на Общин-
ски 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 Реше-
ние №198/28.05.2020 г. до 30.07.2020 г. и Решение №246/25.06.2020 г. до 
30.09.2020 г. 

2. Решението влиза в сила от 01.08.2020 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-
0384/27.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 45 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 № 293/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сгради, построени върху общински поземлен 

имот с идентификатор 06999.501.517, находящи се в с.Буковлък, ул. „Цар 
Самуил“ №32

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 ЗОС и чл. 5, т.2, във вр. с чл. 6, т. 
1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Георги Славев Георгиев, чрез пълномощника си Еле-
на Петкова Христова недвижим имот с административен адрес: с.Буковлък, 
община Плевен, ул.“Цар Самуил“ №32, представляващ: жилищни сгради 
с идентификатори 06999.501.517.1 и 06999.501.517.4; промишлена сграда 
с идентификатор 06999.501.517.2; гараж с идентификатор 06999.501.517.3; 
друг вид сграда за обитаване с идентификатор 06999.501.517.5; постройка 
на допълващо застрояване с идентификатор 06999.501.517.6 и селскосто-
панска сграда с идентификатор 06999.501.517.7, попадащи в поземлен имот 
с идентификатор 06999.501.517 - УПИ VІІ в кв.40 по регулационни план на 
селото, за сумата от 19 168,93 (деветнадесет хиляди сто шестдесет и осем 
лева и деветдесет и три ст.) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да предприеме съответните 
правни и фактически действия, в съответствие с решението по т.1.

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 админи-
страция чл. 66 във вр. с чл. 33 от Закона за собствеността, чл. 34, ал.2 от ЗОС и 
чл. 5, т.2, във вр. с чл. 6, т. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0387/28.07.2020 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 46 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 № 294/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Финансово подпомагане на детско - юношеската школа 

(ДЮШ) на ФК „Вихър“ - гр.Славяново, чрез отпускане на финансова по-
мощ от бюджета на Община Плевен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездна финансова помощ на детско - юношеската шко-
ла (ДЮШ) на ФК „Вихър“ - гр.Славяново, чрез отпускане на финансови средства 
от бюджета на Община Плевен в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева.

2. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всич-
ки фактически и правни действия по изпълнение на т.1 от решението.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
и т. 23 и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация по предложение от Юлиян Александров 
Йовков - общински съветник в Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-
0389/29.07.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 47 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 № 295/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на програма за развитие на „Диагностично-кон-

султативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2020 година
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:

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

1. В Раздел V „Инвестиционен план”, т.2 Инвестиционни проекти, т.2.1. 
„Инвестиции в нова техника и медицинска апаратура“ т.6:

6. Дестилатор 2 000лв.
 
придобива следния вид:
6. Автоклав за стерилизация 7 000 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 упражняване права-
та на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на 
търговските дружества по предложение от ПК по „Здравеопазване и социална 
политика“ при Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0158-5/27.07.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол 
№ 16, точка 48 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 296/30.07.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на програма за развитие на „Диагностично - 

консултативен център ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2020 година
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. Допълва Програма за развитие на „Диагностично-консултативен цен-
тър ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2020 г. както следва:

1.1. В Раздел VІ „Инвестиционна програма за 2020 г.”-VІ-2. Инвестицион-
ни проекти - І. Инвестиции в нова медицинска апаратура и техника се съз-
дава нова т.8 със следното съдържание:

„8. Факонаконечник за система за факоемулсификация - 7 080 лева.“.
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 упражняване правата на собственик 
от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества 
по предложение от ПК по „Здравеопазване и социална политика“ при Общински 
съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0158-4/27.07.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 16, точка 49 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев


