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В края на лятото заработи Водната каскада

В началото на септември
беше пусната Водната каскада. Това стана възможно след
като бяха отстранени повреди
по струйници и осветлението
на съоръжението. По думите на
кмета Георг Спартански, част от
децата и младежите в града ни
ползват дъното на Каскадата за
каране на скейтборд, колело и
ролери, което не само е опасно
за живота и здравето им, но е и
причина за нанасяне на повреди
на елементи на съоръжението.

Подмяната на счупеното през
тази година няма да има. Пандемията от коронавирус и затварянето на границите на различни
европейски стани забави доставката на частите. След запитване от страна на общинското
ръководство към фирмата-доставчик, става ясно, че ремонтът
на счупеното ще струва около
30 000 лв. с ДДС. Затова е взето
решение да се изолират неработещите струйници и лампи и,
въпреки, че осветлението рабо-

ти на 80%, един от символите
на Плевен да бъде пуснат в края
на сезона. Ремонтът е отложен
за следващата година, когато
ще бъдат осигурени средства за
това.
В отговор на изрично писмо, изпратено от Общината до
ВиК - Плевен, управителят на
дружеството инж. Митко Спасов е отговорил, че към този
момент директни проблеми с
водоснабдяването за отделните квартали на Плевен няма и

че, ако функционира, Водната
каскада не може да причини такива проблеми. Обемът на съоръжението е 1 300 кубични метра, пълни се за няколко часа.
Месечно за потребената електроенергия и вода за каскадата
Община Плевен плаща между
40 000 и 50 000 лв., сочи справка, предоставена на медиите от
Община Плевен.
На специална пресконференция, на която беше оповестено
пускането на Водната каскада,

кметът Георг Спартански отново отправи призив да пазим
това, което имаме. „Нека пренесем отношението, което имаме
към личното, и към общественото, защото то е правено с парите на всички нас. Нека покажем уважение към собствените
ни пари, насочени с цел да благоустрояваме града и окръжаващата ни среда”, каза той.
Очаква се Водната каскада
да радва жителите и гостите на
Плевен до края на този сезон.

Допитване до гражданите във връзка с разработването на план
за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.
В изпълнение на Закона за регионалното развитие започна разработването на План за интегрирано развитие на
община Плевен за периода 2021-2027 г.
(ПИРО). Този план определя основните
приоритети в развитието на общината
в следващия седемгодишен програмен
период и е основен документ, който де-

финира проектни идеи за финансиране
с европейски средства, средства от общинския бюджет и други източници. За
да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми пред развитието на
общината и населените места на нейна
територия, потенциалите за развитие
и оптималните мерки за тяхното адре-

сиране е съществено Вашето участие в
разработването на стратегическия документ. Една от формите на участие е чрез
предоставяне на Вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие
на община Плевен. Това може да стане
след попълване на анкета. Може да я намерите на следния линк:

https://www.questionpro.com/a/
TakeSurvey?tt=YiUxxRrUaFM%3D
Участие в последващите обществени
обсъждания на плана можете да заявите
чрез посочване на координати за връзка
в края на анкетата, както и да следите
информацията на Интернет-страницата
на Община Плевен.
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Започнаха дейностите по цялостната реконструкция
на уличното осветление
Дейностите по пълна реконструкция на цялата система за
улично осветление в Плевен
започна фирмата-изпълнител
на проекта „Улично осветление” ЕАД - София. Тя спечели проведената от Община
Плевен обществена поръчка
„Инженеринг - проектиране,
упражняване на авторски надзор и реконструкция на системата за улично осветление на
гр. Плевен” на стойност 5 197
908 лева без ДДС, срокът за
извършване на дейностите е
240 календарни дни. Ще бъдат
монтирани над 7200 нови осветителни енергоспестяващи
тела във всички точки на града,
които ще бъдат управлявани от
електронна система. Изпълнението на проекта включва
изготвяне на инвестиционен
проект; доставка и монтаж на
нови 7 260 броя енергоспестяващи светодиодни осветителни
тела; изграждане на система за
централно наблюдение и упра-

вление на уличното осветление.
Предвижда се и ремонт на 430
електрически табла, поставяне на нови над 300 стоманени
стълбове и на близо 2400 нови
конзоли за закрепване на уличното осветление. Изпълнителят
финансира реализирането на
проекта със собствени средства, като оферира на възложителя Община Плевен схема за
разсрочено плащане на равни
месечни вноски за срок от 120
месеца. Ще се работи само през
светлата част на денонощието,
без да се прекъсва електрозахранването.
Във връзка с изпълнението
на проекта се въвежда и режим
на временна организация на
движение по уличната мрежа в
града. По време на строителномонтажните работи движението
на пътни превозни средства по
уличната мрежа ще е ограничено в част от платното за движение, без да бъде спирано. Пешеходното движение в участъците

по трасето, което се ремонтира,
също ще бъде ограничено. Работи се едновременно на три места в града - в централна градска
част и в кварталите „Дружба” и
„Сторгозия”, където подмяната

на осветителни тела започна на
едноименния булевард /от изхода за София/ и на ул. „Цар Самуил”.
Кметът Георг Спартански заяви, че Плевен ще бъде първият

областен град, който ще подмени и модернизира изцяло системата на уличното осветление
като ще освети всички улици с
осветителни тела от най-ново
поколение.

Общината с готовност да предостави Община Плевен ще кандидатства по
временния приют за кучета на НПО програмата за изграждане и реконструкция
Община Плевен има готовност да предостави извършваната от временния приют за
бездомни кучета дейност по залавянето, кастрацията и обезпаразитяването им на неправителствената организация „Дом за
бездомничета”. Това стана ясно
на организираната от кмета Георг Спартански работна среща
с представители на неправителствени организации за защита
на животните. На нея са обсъдени варианти за сътрудничество
в различни насоки, бяха представени възможности за финансиране на основния ремонт
и преустройство на сградите за
приюта на стойност 2 800 000
лв. Представители на плевенската фирма „ДММ - Дизайн”
ЕООД, които изготвиха проекта
за новия модерен приют за бездомни животни, представиха на
срещта подробности и отговори-

ха на въпроси. Предвиден е основен ремонт на целия сграден
фонд и прилежащите му части,
включително
преустройства
на помещения и реконструкция на инсталациите, въвеждане на интелигентни системи за
управлението и регулирането
на потреблението на топлина и
електрическа енергия, подмяна
на дограма, хидро- и топлоизолация и други мерки за енергийна ефективност, монтиране на
пожароизвестителна система,
видеонаблюдение, изграждане
на достъпна архитектурна среда
и благоустройствени мероприятия в дворното пространство.
Общият капацитет на приюта
ще е 400 животни. „Най-реалистично е финансирането да
се търси или по посока кандидатстване за финансиране по
европейска програма в новия
програмен период 2021 - 2027

година, или чрез целева субсидия от държавния бюджет”,
обясни кметът Спартански. Той
беше категоричен, че е отворен
към всякакви предложения за
сътрудничество с неправителствените организации за наболелия проблем с популацията на
безстопанствените животни.
Схемите към проекта за основен ремонт и преустройство на
сградите в приют за безстопанствени кучета може да видите на
сайта на Община Плевен.Представителите на „Дом за бездомничета” обявиха, че имат готовност и ще внесат предложение
до Общински съвет - Плевен да
поемат извършваната от временния приют за бездомни кучета
дейност по залавянето, кастрацията и обезпаразитяването на
животните като Община Плевен
от своя страна ще насочи към тях
финансирането, осигурявано до
момента за дейност,
издръжка и персонал
на приюта. На практика сътрудничеството може да стартира
от началото на 2021
година с приемането
на новия Бюджет на
Общината.
На срещата добри
практики от работата
си с друга община
в страната сподели
и представител на
фондация
„Четири
лапи”, като изрази
готовност да се работи активно и в дългосрочен план за преодоляване проблемите
от нарастващия брой
на бездомните животни и в Плевен.

на детски ясли, градини и училища

С мнозинство местният парламент даде съгласие Община
Плевен да кандидатства по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 - 2022”.
Индикативният бюджет за периода на програмата е до 70 000
000 лв. на година. Съветниците
решиха Общината да кандидатства с три обекта.
Първото решение е за привличане на средства за изграждане на нова сграда на ОУ
„Валери Петров”. С построяването й учениците от ОУ „Йордан Йовков”, от ПГПЧЕ и от ОУ
„Валери Петров” ще преминат
на едносменен режим на обучение. Предвижда се районът за
изграждане на новата сграда на
училището да е в близост до ОУ
„Д-р Петър Берон” в жк „Сторгозия“. От определените два модула за кандидатстване Община
Плевен ще кандидатства по Модул 2 „Държавни и общински
училища - изграждане на нови
сгради, както и пристрояване,
надстрояване и реконструкция
на съществуващи”, Дейност I
- проектиране, строителство и
въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване
на нови сгради за училищно образование, където е определен
бюджет до 5 000 000 лв. Стойността за изграждане на новата
образователна инфраструктура
по общи показатели възлиза на
5 188 751 лв. с ДДС.
Второто решение е за пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващата

училищна сграда на СУ „Стоян
Заимов”. Кандидатстването ще
бъде отново по Модул 2, Дейност II - проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за
ползване на пристрояване, надстрояване и реконструкция на
съществуващи училищни сгради, където е определен бюджет
до 2 000 000 лв. Стойността на
пристрояването/надстрояването
на училищната сграда по окрупнени показатели възлиза на 1
382 198 лв. с ДДС.
Третото решение е за надстрояване и реконструкция на
съществуващата
училищна
сграда на НУ „Христо Ботев“
в Плевен. С надстрояването на
втори етаж на сградата учениците в учебното заведение ще имат
възможност да преминат на едносменен режим на обучение.
Стойността на надстрояването
по окрупнени показатели възлиза на 479 999,94 лв. с ДДС.
Община Плевен е сред общините с най-голям брой училища към настоящия момент и
с най-голям относителен дял на
образователните институции, в
които учебният процес се осъществява на двусменен режим.
Нормативната уредба на дейностите в училищното образование предвижда организация
на учебния ден на едносменен
режим. Това определя необходимостта от приоритетно поетапно изграждане на нови училища
и разширяване и реконструкция
на съществуващите, в които
няма създадени условия за такава организация.
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Р Е Ш Е Н И Е № 297/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №271/30.07.2020 г.
на Общински 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 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:
І. Изменя Решение №271/30.07.2020 г. на Общински съвет Плевен, както следва:
1. Точка 2.5. отпада.
ІІ. В останалата си част Решение №271/30.07.2020 г. на Общински съвет - Плевен остава непроменена.
Мотиви: 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 по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0352/15.07.2020 г. и Заповед №РД-29-15/13.08.2020
г. на Областен управител на област Плевен, на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №
17, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		

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 по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0329/16.06.2020 г. и Заповед №РД-2916/13.08.2020 г. на Областен управител на област Плевен, на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020
г., Протокол № 17, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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ята“, с вх.№ ОбС-0160/07.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17,
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 № 303/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински
съвет - Плевен за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 300/27.08.2020 г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №294/30.07.2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на Общински съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от
Р Е Ш И:
Кмета на Община Плевен
1. Приема за сведение отчет за дейността на Общински съвет
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 33, ал. - Плевен за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.
1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната адми- 2. Текстът на отчета по т.1 е неразделна част от настоящото
нистрация
решение.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Закона за местното самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински
І. Изменя Решение №294/30.07.2020 г. на Общински съвет - съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0419/18.08.2020 г. на заседание на
Плевен, както следва:
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
1. В т.1 сумата „30 000 (тридесет хиляди) лева се заменя със № 17, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
сумата „15 000 (петнадесет хиляди) лева“.
печат на Общински съвет - Плевен.
ІІ. В останалата си част Решение №294/30.07.2020 г. на ОбПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
щински съвет - Плевен остава непроменена.
		
Мотиви: 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
Р Е Ш Е Н И Е № 304/27.08.2020 г., гр. Плевен
администрация по предложение от Юлиян Александров ЙовОТНОСНО:
Избор на експерт - счетоводители за 2020 г. за
ков - общински съветник в Общински съвет - Плевен , с вх.№
заверка
на
годишните
финансови отчети за 2020 год.
ОбС-0389/29.07.2020 г. и писмо с вх.№ОбС-0389/14.08.2020 г.
На
основание
чл.21,
ал.
1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 11
от Кмета на Община Плевен на заседание на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е № 298/27.08.2020 г., гр. Плевен
и чл. 24, т. 9 от Наредба №8 за условията и реда за упражняваПлевен,
проведено
на
27.08.2020
г.,
Протокол
№
17,
точка
4
от
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №272/30.07.2020 г.
не правата на собственик от Община Плевен върху общинската
на Общински съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински част от капитала на търговските дружества на Общински съвет
съвет
Плевен.
Областен управител на област Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев - Плевен и чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството и Решение
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от
№ 214/25.06.2020 год. на Общински съвет - Плевен
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 		
чл.14, ал.3 и ал.7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 301/27.08.2020 г., гр. Плевен
ската собственост във връзка с чл. 76, т.2, чл. 79, чл. 98 от НаР Е Ш И:
редба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с ОТНОСНО: Отчет относно изпълнение на бюджета на 1. Избира експерт-счетоводители за заверка на годишния фиобщинско имущество на Общински съвет - Плевен
Община Плевен за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
нансов отчет за 2020 година на търговски дружества, чиито
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното само- собственик на капитала е Община Плевен, както следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
управление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона 1.1. „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен - Йорданка НиР Е Ш И:
за публичните финанси и чл.61 от Наредба №10 на Общински колова Виткова.
І. Изменя Решение №272/30.07.2020 г. на Общински съвет - съвет - Плевен за условията и реда за съставяне на тригодишна 1.2. „Инжстрой” ЕООД - Плевен - Златка Желязкова Нешева.
Плевен, както следва:
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, при- 1.3. „Тибор” ЕАД - Плевен - Йордан Иванов Досев.
1. Точка 2.5. отпада.
емане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен
Мотиви: На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17,
ІІ. В останалата си част Решение №272/30.07.2020 г. на Обал. 1, т. 11 и чл. 24, т. 9 от Наредба №8 за условията и реда за
щински съвет - Плевен остава непроменена.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
упражняване правата на собственик от Община Плевен върху
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1,
Р Е Ш И:
общинската част от капитала на търговските дружества на Обт. 8 от Закона за местното самоуправление и местната админи- 1. Утвърждава уточнения план по бюджета на Община Плевен щински съвет - Плевен и чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводствострация, чл.14, ал.3 и ал.7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класифи- то и Решение № 214/25.06.2020 год. на Общински съвет - Плеобщинската собственост във връзка с чл. 76, т.2, чл. 79, чл. 98 кация към 31.12.2019 година, както следва:
вен по предложение от Постоянната комисия по „Стопанска
от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореж- - По прихода - 108 257 438 лева;
политика и транспорт“, с вх.№ ОбС-0251-7/18.08.2020 г. на задане с общинско имущество на Общински съвет - Плевен по - По разхода - 108 257 438 лева.
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с (Съгласно приложенията)
г., Протокол № 17, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с
вх.№ ОбС-0353/15.07.2020 г. и Заповед №РД-29-15/13.08.2020 2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Общи- официалния печат на Общински съвет - Плевен.
г. на Областен управител на област Плевен, на заседание на Об- на Плевен за 2019 година и утвърждава прихода в размер на
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
щински съвет - Плевен, проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 96 445 787 лева и разхода в размер на 96 445 787 лева, разпре- 		
17, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат делени съгласно Единната бюджетна класификация.
на Общински съвет - Плевен.
(Съгласно приложенията)
Р Е Ш Е Н И Е № 305/27.08.2020 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 3. Приложения от №1 до №14 са неразделна част от настоящоОТНОСНО: Приемане на окончателен счетоводен баланс,
то решение.
отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за мест- ликвидатора на „Дентален център I-Плевен” ЕООД /в ликвиното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 дация/ - гр.Плевен, освобождаване на ликвидатора от отгоР Е Ш Е Н И Е № 299/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №291/30.07.2020 г. от Закона за публичните финанси и чл.61 от Наредба №10 на ворност и даване съгласие за заличаване на дружеството от
на Общински съвет - Плевен, върнато за ново обсъждане от Общински съвет - Плевен за условията и реда за съставяне на Търговския регистър при АВ - гр.София
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съ- На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 270, ал.2 и чл.
Областен управител на област Плевен
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Об- 273, ал. 1 от Търговския закон, чл. 9, чл.17, т. т. 18 и 20 от НаЗакона за местното самоуправление и местната администрация щина Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на редба №8/2008г. на Общински съвет-Плевен
чл.134, ал.1, т.1, от Закона за устройство на територията и чл. 2, Община Плевен, с вх.№ ОбС-0388/29.07.2020 г. на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
№ 17, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
Р Е Ш И:
печат на Общински съвет - Плевен.
1. Приема окончателен счетоводен баланс, отчет за приходите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев и разходите и доклад за дейността на ликвидатора на „ДентаР Е Ш И:
		
лен център I-Плевен” ЕООД /в ликвидация/- гр.Плевен, ЕИК
1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УС000410138.
ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОР Е Ш Е Н И Е № 302/27.08.2020 г., гр. Плевен
2. Непогасените задължения на дружеството, съгласно приЯВАНЕ за паркинг, част от улично пространство на улица по
ок 4131 към ок 4132, западно от кв. 839 по плана на гр. Плевен. ОТНОСНО: Изпълнение на решения от №1055/30.08.2018 г. ложените справки към доклада на ликвидатора, в общ размер
138 603,31 лева, да се поемат от бюджета на Община Плевен от
2. Възлага на Кмета на Община Плевен със заповед на осно- до №1507/17.10.2019 г., мандат 2015 - 2019 г.
вание чл.135, ал.3 от Закона за Устройство на територията да На основание чл. 24, т. 5 и чл.73 от Правилника за организа- ”Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в частта „Местразреши да се изработи проект за изменение на действащия цията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите ко- ни дейности”.
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ мисии и взаимодействието му с общинската администрация и 3. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Дентален
И ЗАСТРОЯВАНЕ за паркинг, част от улично пространство на чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и мест- център I-Плевен” ЕООД /в ликвидация/ Веселин Рашков Рашков.
улица по ок 4131 към ок 4132, западно от кв. 839 по плана на ната администрация
4. Дава съгласие за заличаване на „Дентален център I-Плевен”
гр. Плевен.
ЕООД /в ликвидация/ от Търговския регистър при Агенцията
3. Дава съгласие за промяна на характера на част от публична
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
по вписванията.
общинска собственост - паркинг, част от улично пространство
Р Е Ш И:
на улица по ок 4131 към ок 4132, , западно от кв. 839 по при- 1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения на Общински 5. Възлага на ликвидатора на „Дентален център I-Плевен”
ЕООД /в ликвидация/ да предприеме необходимите действия за
ложено графично предложение за изменение на ПОДРОБЕН съвет - Плевен от №1055/30.08.2018 г. до №1507/17.10.2019 г.
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРО- 2. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част от насто- заличаване на дружеството от Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
ЯВАНЕ за паркинг, част от улично пространство на улица по ок ящото решение.
4131 към ок 4132, западно от кв. 839 по плана на гр. Плевен.
Мотиви: На основание чл. 24, т. 5 и чл.73 от Правилника за Мотиви: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 270,
4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, не- ал.2 и чл. 273, ал. 1 от Търговския закон, чл. 9, чл.17, т. т. 18 и 20
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, говите комисии и взаимодействието му с общинската админи- от Наредба №8/2008г. на Общински съвет-Плевен по предлосъгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, страция и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправле- жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ние и местната администрация по предложение от Постоянната ОбС-0009-6/18.08.2020 г. на заседание на Общински съвет свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, комисия по „Законност и контрол по изпълнение на решени- Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 9 от

брой 79
10.09.2020 г.
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 № 306/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1172 от 20.12.2018
год. на Общински съвет - Плевен /изменено с Решение
№1367/27.06.2019 г., 035//19.12.2019 г., 110/28.02.2020 г.,
149/19.03.2020 г. и 257/30.07.2020 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 Северна 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 т.5, подточка 5.1 от Решение №1172/20.12.2018
г. на Общински съвет - Плевен /изменено с Решение
№1367/27.06.2019 г., 035//19.12.2019 г., 110/28.02.2020 г.,
149/19.03.2020 г. и 257/30.07.2020 г./, както следва:
1.1. Текстът „Срок за усвояване на кредита - 24 месеца след
датата на сключване на договора за кредит“ се заменя със „Срок
за усвояване на кредита до 31.12.2021 год.“
2. В останалата си част Решение №1172/20.12.2018 год. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички
необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.
Мотиви: 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-0355-1/17.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
№ 17, 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 № 307/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022“
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
и §20 от Заключителните разпоредби към Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ, бр.100 от 2019 г.,
в сила от 01.01.2020 г.)

Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0418/18.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, 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 № 309/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт“ и приемане на Спортен календар на
Община Плевен за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Разпределя сумата в размер на 160 000 лв., съгласно т.16
от Решение №150/19.03.2020 г. на Общински съвет - Плевен,
както следва:
1. Ученически игри - 20 000 лв.
2. Спортен календар на Община Плевен за 2020 г. съгласно
Приложение №1, неразделна част от настоящото решение 26 500 лв.
3. Поддръжка на открити спортни бази (косене) за привеждането им във вид, подходящ за провеждане на учебно - тренировъчна дейност - 15 000 лв.
4. Ремонт на стадион „Плевен“ - общо 66 746 лв., в това число:
4.1. Ремонт съблекални - 41 550 лв.;
4.2. Ремонт покривна конструкция - 25 196 лв.
5. Спортно - състезателни дейности със социално значение.
Финансово подпомагане на футболни клубове от малките населени места към Община Плевен за участие в Областното първенство по футбол (мъже) - общо 4 000 лв., както следва:
5.1. ФК „Ясен 2011“, с.Ясен - 1 000 лв.;
5.2. ФК „Бенковски“, с.Опанец - 1 000 лв.;
5.3. ФК „Чавдар“, с.Бръшляница - 1 000 лв.;
5.4. ФК Космос 2004“, с.Гривица - 1 000 лв.
6. Финансово осигуряване на класацията „Спортист на годината на Община Плевен“ - 2 000 лв.
7. Финансово подпомагане на Волейболен клуб „Спартак
1996“ - 4 000 лв.
8. Резерв - 21 754 лв.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0411/17.08.2020 г. на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
№ 17, 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 № 310/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №131/16.03.2020 г. и разкриване на дейност „Домашен социален патронаж“ в с.Мечка
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 и т.
Р Е Ш И:
23 от Закона за местното самоуправление и местната админи1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства по Програ- страция, чл. 122, ал.2 и чл.125, ал. 3 от Закона за публичните
ма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция финанси и чл.39, ал.2 и 4 от Наредба №10 на Общински съвет
на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022“.
- Плевен за условията и реда за съставяне на тригодишна бю2. Дава съгласие Община Плевен да осигури съфинансиране в джетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемаразмер на не повече от 188 751 лв. с ДДС.
не, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната адОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
министрация и §20 от Заключителните разпоредби към Закона
Р Е Ш И:
за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ, І. Изменя Решение №131/16.03.2020 г. на Общински съвет бр.100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по предложение от Плевен, както следва:
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- 1. Намалява капацитета на „Домашен социален патронаж“ 0412/18.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен, с.Коиловци от 100 на 45 потребителя, считано от 01.09.2020 г.
проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 11 от дневния 2. Намалява числеността на персонала на „Домашен социален
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - патронаж“ - с.Коиловци с 2 щатни бройки със съответния ФРЗ,
Плевен.
считано от 01.09.2020 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ІІ. Разкрива дейност „Домашен социален патронаж“ с.Мечка
с численост от 2 щатни бройки и капацитет от 50 бр. лица - потребители, считано от 01.09.2020 г.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме всичР Е Ш Е Н И Е № 308/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен по Програ- ки правни и фактически действия за привеждане бюджетите
ма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструк- на кметство с.Мечка и кметство с.Коиловци в съответствие с
ция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022“ за извършените промени във Функция „Социално подпомагане и
пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществува- грижи“, без да изменя общия обем на Сборния бюджет на Общата училищна сграда на СУ „Стоян Заимов“ - град Плевен щина Плевен за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,
Закона за местното самоуправление и местната администрация т. 2 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната ади §20 от Заключителните разпоредби към Закона за държавния министрация, чл. 122, ал.2 и чл.125, ал. 3 от Закона за публичбюджет на Република България за 2020 г. (ДВ, бр.100 от 2019 г., ните финанси и чл.39, ал.2 и 4 от Наредба №10 на Общински
съвет - Плевен за условията и реда за съставяне на тригодишна
в сила от 01.01.2020 г.)
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен по
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства по Програ- с вх.№ ОбС-0089-1/17.08.2020 г. на заседание на Общински съма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция вет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка
на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022“ за при- 14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Обстрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващата щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
училищна сграда на СУ „Стоян Заимов“ - град Плевен.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната адР Е Ш Е Н И Е № 311/27.08.2020 г., гр. Плевен
министрация и §20 от Заключителните разпоредби към Закона
за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ, ОТНОСНО: Замяна на курс по автобусна линия Плевен - Слабр.100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по предложение от вяново, спрени от изпълнение с Решение № 161/19.03.2020г.,
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удължени с Решение № 198/28.05.2020г., Решение №
246/25.06.2020г. и № 292/ 30.07.2020г. на Общински съвет Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 17,
ал. 5 от Закона за автомобилните превози
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Възстановява изпълнението на курс 07:30 ч. по автобусна
линия Плевен - Славяново, от общинска транспортна схема,
временно спрян от изпълнение с Решение № 161/19.03.2020г.,
удължено с Решения № 198/28.05.2020г., № 246/25.06.2020г. и
№ 292/30.07.2020г. на Общински съвет Плевен.
2. До прекратяване действието на Решение № 161/19.03.2020
г., удължено с Решения № 198/28.05.2020 г., № 246/25.06.2020 г.
и № 292/30.07.2020 г. на Общински съвет Плевен, по автобусна
линия Плевен - Славяново, от общинска транспортна схема, да
се спре изпълнението на курс в 08:30 ч. от гр. Плевен.
3. Решението влиза в сила от 01.09.2020 година.
4. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на
Община Плевен.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0384-2/05.08.2020 г. на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, 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 № 312/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възобновяване изпълнението на курсове по
автобусни линии Плевен - Върбица и Плевен - Буковлък, временно спрени с Решение №161/19.03.2020г., удължено с Решение №198/28.05.2020г., Решение №264/25.06.2020г. и
№292/30.07.2020г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 17,
ал. 5 от Закона за автомобилните превози
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Възстановява изпълнението на курсове от общинската транспортна схема, временно спрени с №161/19.03.2020 г., удължено
с Решение №198/28.05.2020 г., Решение №264/25.06.2020 г. и
№292/30.07.2020 г. на Общински съвет - Плевен, както следва:
1.1. по автобусна линия Плевен - Върбица,
с час на тръгване от Плевен - 12:30 ч. и час на тръгване от
Върбица - 13:00 ч.
1.2. по автобусна линия Плевен - Буковлък,
с час на тръгване от Плевен - 17:30 ч. и час на тръгване от
Буковлък - 17:45 ч.
1. Решението влиза в сила от 15.09.2020 година.
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на
Община Плевен.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0407/14.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, 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 № 313/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на цени и продажба на материални
активи - моторни превозни средства и тежкотоварна техника
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8,
ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.2, т.1, чл.44, ал.1, чл.79, ал.1 и
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продадат МПС и тежкотоварна техника, както следва:
Лек автомобил „Хонда Акорд“ с първоначална цена 800
(осемстотин) лв.;
Микробус „Мерцедес“ 207 Д с първоначална цена 700 (седемстотин) лв.;
Лек автомобил „Пежо“ 405 с първоначална цена 400 (четиристотин) лв.;
Лек автомобил „Фолксваген Каравел“ с първоначална цена
800 (осемстотин) лв.;
Лек автомобил „Опел Рекорд“ с първоначална цена 250
(двеста и петдесет) лв.;
Автобус „Щаер“ с първоначална цена 3 000 (три хиляди) лв.;
Багер „БХ 0,3“ с първоначална цена 6 000 (шест хиляди) лв.;
Булдозер С 100 с първоначална цена 3 000 (три хиляди) лв.
2. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен за продажба на
движимите вещи, описани в т.1, при първоначална цена, посо-
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чена в т.1 и депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия,
която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договори за продажба на движимите вещи, въз основа на резултата
от публичния търг и съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.2, т.1, чл.44, ал.1, чл.79, ал.1
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0410/17.08.2020 г. на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
№ 17, 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 № 314/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти - публична и частна общинска собственост, на територията на гр.
Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения - павилиони
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,
ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.76, т.1 и
т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години следните
общински терени:
1. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 4,40 кв.м., за поставяне на преместваемо
съоръжение - павилион за услуги, находящ се в гр.Плевен, жк
„Дружба“, УПИ І, кв.37, павилион №2, на основание одобрена
от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от
02.01.2020 г.
Начална месечна цена - 14,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 42,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
2. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 4,40 кв.м., за поставяне на преместваемо
съоръжение - павилион за хранителни стоки, находящ се в
гр.Плевен, ул. „Цар Самуил“ №4 - пресечка с ул. „Александър
Стамболийски“, УПИ І, кв.309 по плана на гр.Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема
за поставяне от 06.01.2020 г.
Начална месечна цена - 173,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 520,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
3. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с размери 2,50/2,50 м., с площ 6,25 кв.м. за поставяне
на преместваемо съоръжение - павилион за хранителни стоки,
находящ се в гр.Плевен, бул. „Русе“ №1 до Стоматологична
поликлиника, павилион №1, разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.662 по КК КР, на основание одобрена от Главния
архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г.
Начална месечна цена - 53,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 160,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
4. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с размери 2,50/2,50 м., с площ 6,25 кв.м. за поставяне
на преместваемо съоръжение - павилион за хранителни стоки,
находящ се в гр.Плевен, бул. „Русе“ №1 до Стоматологична
поликлиника, павилион №3, разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.662 по КККР, на основание одобрена от Главния
архитект на Община Плевен схема за поставяне от 02.01.2020 г.
Начална месечна цена - 38,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 115,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
5. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с размери 3,00/3,00 м., с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хранителни
стоки, разположен в УПИ І, кв.18 по плана на гр.Плевен, жк
„Дружба“, междублоковото пространство на бл.136 и бл.137,
павилион №6 на основание одобрена от Главния архитект на
Община Плевен схема за поставяне от 07.08.2020 г.
Начална месечна цена - 44,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 132,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
6. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 24,00 кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хранителни стоки, разплоожен
в УПИ ХІV, кв.703 по плана на гр.Плевен, жк „Сторгозия“ срещу бл.51 в зелената площ в близост до УСШ, на основание
одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 07.08.2020 г.
Начална месечна цена - 116,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 348,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
7. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ
терен с площ 24,00 кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хранителни стоки, находящ се в гр.Плевен,
разположен в УПИ І, кв.18 по плана на гр.Плевен, жк „Дружба“, междублоковото пространство на бл.136 и бл.137, павилион №2, на основание одобрена от Главния архитект на Община

Плевен схема за поставяне от 07.08.2020 г.
Начална месечна цена - 38,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 115,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
8. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с размери 3,00/3,20 м., с площ 9,60 кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за ремонт на часовници и търговия с промишлени стоки и цветя, разположен
в УПИ І, кв.250 по плана на гр.Плевен, до бл.“Росица“, между
бул.“Георги Кочев“ №39 и ул.“Георги Бенковски“, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за
поставяне от 07.08.2020 г.
Начална месечна цена - 29,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 87,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
9. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ 25,00 кв.м., за поставяне на преместваемо
съоръжение - павилион за хранене, находящ се в гр.Плевен, жк
„Сторгозия“, разположен в междублоковото пространство на
бл.59 и бл.60, УПИ І, кв.700д по плана на гр.Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за
поставяне от 07.08.2020 г.
Начална месечна цена - 225,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 675,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
10. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 79,20 кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за хранителни стоки, находящ се в
гр.Плевен, в поземлен имот с идентификатор 56722.662.30 по
КККР на гр.Плевен, северно от кв.311, между ул. „Александър
Стамболийски“ и ул. „Емил Димитров“ №2 на основание одобрена от Главния архитект схема за поставяне от 07.08.2020 г.
Начална месечна цена - 381,00 лв. (без ДДС).
Депозит за участие в конкурса - 1 143,00 лв.
Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. (без ДДС).
ІІ. Посочените първоначални цени в т.I. са изчислени в съответствие с Наредба № 17, Приложение № 6 на Общински съвет
- Плевен, а размерът на депозита - съобразно чл.79. ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен.
III. Отдаването на общинските терени, описани в Приложение 1, да се извърши чрез публично оповестен конкурс с тайно
наддаване чрез предварително представяне на предложения от
участниците в Администрацията на Община Плевен.
IV. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
- да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо
чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право да извършват стопанска дейност;
- чуждестранните лица да са със седалище или гражданство
от държава членка на Европейския съюз;
- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство
по ликвидация съобразно съответното законодателство;
- да запазят предназначението на имота.
V. Публично оповестеният конкурс да се проведе при следните конкурсни критерии за отдаване под наем със следните
тежести:
1. Наемна цена - 60 %;
2. Размер на инвестиция за облагородяване и поддържане на
прилежащия терен - 40 %. Инвестицията да бъде подробно описана по видове дейности и да бъде извършена до края на първата година от договора.
VI. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия,
която да организира и проведе публично оповестения конкурс
за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на описаните в
т.I общински терени.
VII. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
от него лице да сключи договор за наем със спечелилите участници съгласно протоколите на конкурсната комисия.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.76,
т.1 и т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0406/14.08.2020
г. на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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за при първоначална месечна цена 500.00 лв. Депозит за участие 600.00 лв.
2. Ползването на имотите по т.1 от спечелилия съответната
процедура наемател, не може да пречи или ограничава учебните дейности в учебното 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 Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: 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 и чл.14, чл.79, чл.85, ал.1,т.1, от
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0409/17.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, 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 № 316/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на
Регионално управление на образованието (РУО) - Плевен на
нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ
се на ул.“Димитър Константинов“ №23, гр.Плевен, актуван с
АОС №39762/25.11.2013 год.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация,
чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13,
ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Регионално управление на образованието - Плевен за срок от 10 (десет)
години, недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г. и представляващ:
1.1. част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.765.2.7 - офиси №№331 и 332 с обща площ 41,30
кв.м., находящи се на четвъртия етаж в административната
сграда с административен адрес гр.Плевен, ул.“Димитър Константинов“ №23;
1.2. част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.765.2.8 - офис №438 с площ 13,90 кв.м., №439 с площ
13,90 кв.м., №440 с площ 10,50 кв.м. и №446 с площ 12,00 кв.м.,
находящи се на петия етаж в същата административна сграда.
2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване
и поддръжка на имота по т.1, всички разходи, свързани с основни и текущи ремонти, данъкът върху недвижимия имот и
таксата битови отпадъци да бъдат за сметка на Регионално управление на образованието - Плевен.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за предоставяне за безвъзмездно управление на имота по
т.1, съгласно действащите законови разпоредби и условията по
предходната точка.
Мотиви: 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 и чл.14, чл.79, чл.85,ал.1,т1, от
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по предложение от
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0392/31.07.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, 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 № 317/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 56722.661.1374 с площ 739 кв.м,
съставляващ УПИ V-661.1374 в кв.105 по плана на гр.Плевен,
отреден за обществено обслужващи дейности, чрез публичен
търг
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, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.45, чл.47, ал.1
и ал.5, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен

Р Е Ш Е Н И Е № 315/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публичР Е Ш И:
на общинска собственост в училища
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от 1. Допълва Годишната програма за управление и разпорежЗакон за местното самоуправление и местната администрация, дане с имотите - общинска собственост в Община Плевен през
чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14, чл.79, чл.85, ал.1, т.1, от Наредба № 2020 г., в частта по раздел Б „Имоти, които Община Плевен
има намерение да продаде”, като включва следния имот: НЕ7 на Общински съвет - Плевен
ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - частна общинска собственост, актуван с АОС №43403/21.07.2020г., с идентификатор
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
56722.661.1374 с площ 739 кв.м - урбанизирана територия с
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез пред- начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс,
ставяне от участниците на предложенията пред комисията в съставляващ УПИ V-661.1374 в кв.105 по регулационния план
деня и часа, обявени за провеждане на търга за отдаване по на града, отреден за обществено обслужващи дейности, с админаем за срок от 5 (пет) години на части от имоти публична соб- нистративен адрес гр.Плевен, ул. „Бургас” №10.
2. Имотът, подробно описан в т.1, да се продаде чрез публичен
ственост за:
- Бюфет за закуски в СУ „П. Яворов” Плевен с площ 12 кв.м търг с тайно наддаване, с предварително представяне на предза при първоначална месечна цена 65.00 лв. Депозит за участие ложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 42 680 (четиридесет и две хиляди
150.00 лв.
- Бюфет за закуски в ДФСГ „Интелект“ Плевен с площ 50кв.м шестстотин и осемдесет) лева без ДДС и депозит за участие в
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търга в размер на 10% от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия,
която да организира и проведе публичния търг.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота по т. 1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия търга участник.
Мотиви: 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, чл.41, ал.2 от ЗОС,
чл.45, чл.47, ал.1 и ал.5, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен Плевен по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0394/05.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 21 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 318/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен“, находящ се в гр. Плевен, жк „Дружба“, бл.122,
вх.Г, ет.7, ап.27
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.48, ал.2 от ЗОС, чл.4, ал.2 и чл.23 от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде на Венцислав Маринов Драганов общинско жилище от фонд „Ведомствен”, актувано с АОС
№39541/24.10.2013 г., представляващо апартамент №27 на VІІ
етаж на жилищен блок 122, вх. Г, жк. „Дружба” - самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.667.802.14.27 със застроена площ 48.42 кв.м, състоящ се от: една стая, кухня, баня с
тоалетна, с прилежащо избено помещение - маза №27 с полезна
площ 2.73 кв.м и 0,721 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, и от правото на строеж в УПИ І, кв.15 по
плана на гр. Плевен за сумата от 46 600 ( четиридесет и шест
хиляди и шестстотин) лева без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор с Венцислав Маринов Драганов за продажба на имота по
т.1, съгласно действащите нормативни изисквания.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.48, ал.2 от ЗОС, чл.4, ал.2 и чл.23
от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0400/07.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 22 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 319/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „Гренадирска“ №75 - поземлен имот
с идентификатор 56722.653.57 с площ 396 кв.м, съставляващ
УПИ II в кв.130а по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно
строителство, чрез публичен търг
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, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен
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., приета с решение №054/30.01.2020 г. на Общински съвет - Плевен, в частта й по раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които
Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот,
находящ се в гр. Плевен, ул.„Гренадирска” №75 - поземлен
имот с идентификатор 56722.653.57 с площ 396 кв.м - урбанизирана територия с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), съставляващ УПИ ІІ в кв.130а по регулационния план на града, отреден за жилищно строителство,
актуван с АОС №36889/16.06.2011 г.
2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на
имота по т.1 чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при
първоначална цена без ДДС 100 000 (сто хиляди) лева и размер
на депозита за участие 10%.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия,
която да организира и проведе търг за продажба на имота.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилият участник.
Мотиви: 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, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1
и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0398/07.08.2020 г. на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
№ 17, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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ционния план на селото, за сумата от 30 000 (тридесет хиляди)
лева.
Мотиви: 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 по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0413/18.08.2020 г. на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
№ 17, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Плевен през
2020 г., приета с решение №054/30.01.2020 г. на Общински съвет - Плевен, в частта й по раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които
Р Е Ш Е Н И Е № 323/27.08.2020 г., гр. Плевен
Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот,
ОТНОСНО:
Изменение на Решение № 1503/17.10.2019 год.
находящ се в гр. Плевен, ул. „Родопи” №5-7 - поземлен имот с
на
Общински
съвет
- Плевен за даване на Разрешаване за израидентификатор 56722.660.1431 с площ 250 кв.м - урбанизирана
ботването
на
проект
за Подробен Устройствен План - Парцетеритория с начин на трайно ползване: ниско застрояване, съсларен
план
на
елементите
на техническата инфраструктура
тавляващ УПИ ІV-1987,1988 в кв.355 по регулационния план
за
прокарване
на
трасе
на
външно
кабелно електрозахранване
на града, отреден за жилищно строителство, актуван с АОС
НН на сгради от ТП - 462 в местността Стражата в земли№36889/16.06.2011 г.
2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на щето на гр. Плевен
имота по т.1 чрез предварително представяне на предложения- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8, т. 11 и
та от участниците в администрацията на Община Плевен, при т.23 от Закона за местното самоуправление и местната админипървоначална цена без ДДС 65 000 (шестдесет и пет хиляди) страция
ходящ се в гр. Плевен, ул. „Родопи“ № 5-7 - поземлен имот с
идентификатор 56722.660.1431 с площ 250 кв.м, съставляващ
УПИ IV-1987,1988 в кв.355 по плана на гр. Плевен, отреден за
жилищно строителство, чрез публичен търг
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, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен

лева и размер на депозита за участие 10 %.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия,
която да организира и проведе търг за продажба на имота.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилият участник.
Мотиви: 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, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1
и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0399/07.08.2020 г. на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
№ 17, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 321/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 56722.654.34 с площ 379 кв.м,
съставляващ УПИ IX-82 в кв.10 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/2005г. на Общински съвет
- Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на
незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.654.34 с
площ 379 кв.м. - урбанизирана територия с начин на трайно
ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на града
- УПИ IХ-82 в кв.10, отреден за жилищно строителство, актуван с АОС №41653/20.06.2016 г., находящ се в град Плевен, ул.
“Незабравка” №7Б. Търгът да се проведе чрез предварително
представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при начална тръжна цена в размер
на 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева без ДДС и размер на
депозита за участие 2 600 (две хиляди и шестстотин) лв.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия,
която да организира и проведе търг за продажба на имота.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/2005г. на Общински
съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0403/11.08.2020 г. на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
№ 17, 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 № 322/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сгради, построени върху общински поземлен имот с идентификатор 37856.501.51, находящи
се в с.Коиловци, ул. „Тинтява“ №6
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. Отказва да закупи от Антонио Петьов Георгиев, наследник
на Петьо Георгиев Георгиев, недвижим имот с административен
адрес: с.Коиловци, ул. „Тинтява” №6, представляващ: жилищни сгради с идентификатори 37856.501.51.1; 37856.501.51.2;
Р Е Ш Е Н И Е № 320/27.08.2020 г., гр. Плевен
37856.501.51.3 и 37856.501.51.4, попадащи в поземлен имот с
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, на- идентификатор 37856.501.51 - УПИ I - 51 в кв.83 по регула-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Изменя т. 1 и т. 2 от Решение № 1503/17.10.2019 год. на Общински съвет - Плевен, както следва:
1. Точка 1 придобива следния вид:
„Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на външно кабелно електрозахранване НН на сгради от ТП - 462 в местността Стражата
в землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през
поземлени имоти с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост, с идентификатори по КК на гр. Плевен: 239.744, 701.1152,
701.1239, 701.1258, 701.1307, 701.1329, 701.1353, 701.1369,
701.1381, 701.1387, 701.1420, 701.1448, 701.1455, 701.1496,
701.1510, 701.1530,701.1596, 701.1614, 701.1696, 701.2345,
701.2346, 701.2348, 701.2349, 701.2350, 701.2351, 701.2352,
701.2352, 701.2396, 701.2793, 701.2347, 701.2353; и поземлен
имот с начин на трайно ползване - пасище, мера - публична
общинска собственост, с идентификатори по КК на гр. Плевен:
239.722.“
2. Точка 2 придобива следния вид:
„Дава съгласие за прокарване на трасе на външно кабелно
електрозахранване НН на сгради от ТП - 462 в местността
Стражата в землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през поземлени имоти с начин на трайно ползване - за
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска
собственост, с идентификатори по КК на гр. Плевен: 239.744,
701.1152, 701.1239, 701.1258, 701.1307, 701.1329, 701.1353,
701.1369, 701.1381, 701.1387, 701.1420, 701.1448, 701.1455,
701.1496, 701.1510, 701.1530, 701.1596, 701.1614, 701.1696,
701.2345, 701.2346, 701.2348, 701.2349, 701.2350, 701.2351,
701.2352, 701.2352, 701.2396, 701.2793, 701.2347, 701.2353; и
поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище, мера публична общинска собственост, с идентификатори по КК на
гр. Плевен: 239.722.“
ІІ. В останалата си част Решение № 1503/17.10.2019 год. на
Общински съвет - Плевен се запазва непроменено.
ІІІ. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
1503/17.10.2019 год.
ІV. 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: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.
8, т. 11 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0415/18.08.2020 г. на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
№ 17, 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 № 324/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.734.2451 в местността Мъртва долина 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 56722.734.2451 в местността
Мъртва долина в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпо-

брой 79
10.09.2020 г.
редбите 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 56722.734.2451
в местността Мъртва долина 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 подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските
земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.
1 от Закона за устройство на територията по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0417/18.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинска собственост и чл.50 та училищна сграда на НУ „Христо Ботев“ - град Плевен
от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
и §20 от Заключителните разпоредби към Закона за държавния
Р Е Ш И:
бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ, бр.100 от 2019 г.,
1. Приема Подробен устройствен план - План за регулация в сила от 01.01.2020 г.)
и застрояване за поземлен имот 666.1055, попадащ частично
в границите на урегулиран поземлен имот І, кв. 447, улица
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
между ок 290 към 291 и урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 424;
Р Е Ш И:
поземлен имот 666.171, попадащ в границите на урегулиран 1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства по Програпоземлен имот ІІІ, кв. 447; поземлен имот 666.155, попадащ в ма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкграниците на урегулиран поземлен имот L, кв. 424; поземлен ция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022“ за
имот 666.154, попадащ в границите на УПИ ХІ, кв. 424 по пла- надстрояване и реконструкция на съществуващата училищна
на на гр. Плевен.
сграда на Начално училище „Христо Ботев“ - град Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предвари- Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.
телен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съгласно приетия 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната адПУП-ПРЗ по т.1, за продажба на 39 кв. м ид. ч. представляващи министрация и §20 от Заключителните разпоредби към Закона
разликата между придаваемите и отчуждаеми площи от позем- за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ,
лени имоти с идентификатори: 56722.666.154, 56722.666.155 и бр.100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по предложение от
56722.666.1055, на Петя Божидарова Николова, Слави Тихоми- Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0425ров Николов и Диана Иванова Иванова, на цена 2 200 (две хи- 1/25.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен, проляди и двеста) лева без ДДС.
ведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 32 от дневния
3. В случай, че изменението на приетият в т. 8 с протокол № ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
26/13.08.2020 г. на ЕСУТ при Община Плевен проект за изме- - Плевен.
нение на ПУП-ПРЗ по т.1, не бъде одобрено и не влезе в сила
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
шест месеца след сключване на предварителния договор, да
се извърши нова оценка, въз основа на която да бъде сключен
окончателен договор.
Р Е Ш Е Н И Е № 329/27.08.2020 г., гр. Плевен
4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
ОТНОСНО:
Разпределение на средствата, приети с Решение
от него лице да извърши необходимите правни и фактически
№150/19.03.2020
г., т.22.5 на Общински съвет за подпомагане
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на
на
младежките
инициативи
и включването им в Календар за
територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
младежките
дейности
на
Община
Плевен през 2020 г.
5. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едномесечен
срок след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП- На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ПРЗ по т.1 да сключи окончателен договор за прехвърляне пра- Закона за местното самоуправление и местната администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 325/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.757.51 в местността Плочата в землището на гр.
Плевен 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, вото на собственост на Петя Божидарова Николова, Слави Тичл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основа- хомиров Николов и Диана Иванова Иванова.
ние чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
устройство на територията
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал.2, т. 6 от ЗУТ при условията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устройство на териР Е Ш И:
торията, чл. 19 от Закон за задълженията и договорите, и чл.8,
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинска собственост
план - План за застрояване за ПИ 56722.757.51 в местността и чл.50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет - Плевен по
Плочата в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
елементите на техническата инфраструктура.
вх.№ ОбС-0414/18.08.2020 г. на заседание на Общински съвет При изработване на подробния устройствен план да се спаз- Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 30 от
ват разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата и на чл. дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство съвет - Плевен.
на отделните видове територии и устройствени зони.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устрой- 		
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.51 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и парцеларни планоР Е Ш Е Н И Е № 327/27.08.2020 г., гр. Плевен
ве на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено ОТНОСНО: Възстановяване на курсове по автобусна лилице да извърши необходимите правни и фактически действия, ния Плевен - Гривица, спрени от изпълнение с Решение №
съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, 161/19.03.2020г., удължени с Решение № 198/28.05.2020г., Ресвързани с изпълнение на настоящото Решение.
шение № 246/25.06.2020г. и № 292/ 30.07.2020г. на Общински
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията съвет - Плевен
не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. местното самоуправление и местната администрация и чл. 17,
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната ад- ал. 5 от Закона за автомобилните превози
министрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските
земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложение
Р Е Ш И:
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- 1. Възстановява следните курсове по автобусна линия Плевен
0416/18.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен, - Гривица, чието изпълнение е спряно, на основание Решение
проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 29 от днев- №161/19.03.2020 г., продължено с Решения № 198/28.05.2020г.,
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински № 246/25.06.2020г. и № 292/ 30.07.2020г. на Общински съвет съвет - Плевен.
Плевен:
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев - от Плевен - 11:30 ч.; 20:00 ч.;
- от Гривица -12:00 ч.; 20:30 ч.
1. Решението влиза в сила от 15.09.2020 година.
3. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на
Р Е Ш Е Н И Е № 326/27.08.2020 г., гр. Плевен
Община Плевен.
ОТНОСНО: Приемане проект за изменение на действащия Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от
Подробен устройствен план - План за регулация и застроява- Закона за местното самоуправление и местната администрация
не за поземлен имот 666.1055, попадащ частично в границите и чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози по предложена урегулиран поземлен имот І, кв. 447, улица между ок 290 ние от ПК по „Стопанска политика и транспорт“, с вх.№ ОбСкъм 291 и урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 424; поземлен имот 0384-4/27.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен,
666.171, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 17, точка 31 от дневния
ІІІ, кв. 447; поземлен имот 666.155, попадащ в границите на ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет урегулиран поземлен имот L, кв. 424; поземлен имот 666.154, Плевен.
попадащ в границите на УПИ ХІ, кв. 424 по плана на гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
и сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал.
3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г. на
Общински съвет - Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 328/27.08.2020 г., 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, ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен по Прочл. 134, ал. 1, т. 1 и ал.2, т. 6 от ЗУТ при условията на чл.15, грама „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устройство на територията, струкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
чл. 19 от Закон за задълженията и договорите, и чл.8, ал.1, и - 2022“ за надстрояване и реконструкция на съществуваща-
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Календар за младежки дейности на Община Плевен
за 2020 г., съгласно Приложение №1 - неразделна част от настоящото решение.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0421/20.08.2020 г. на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020 г., Протокол
№ 17, 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 № 330/27.08.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на цена и продажба на материален актив - моторно превозно средство Кметство
с.Брестовец
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.2, т.1, чл.44, ал.1, чл.79, ал.1
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде МПС - лек автомобил „Опел Фронтер“ с първоначална цена 700 (седемстотин) лв.
2. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване,
с предварително представяне на предложенията от участниците
в администрацията на Община Плевен за продажба на движимата вещ, описана в т.1, при първоначална цена, посочена в т.1
и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия,
която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на движимата вещ, въз основа на резултата от
публичния търг и съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.2, т.1, чл.44, ал.1,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0427/25.08.2020 г. на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.08.2020
г., Протокол № 17, точка 33 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

