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Посланикът на Конфедера-
ция Швейцария  н. пр. Мюри-
ел Берсе Коен беше на първо 
посещение в Плевен. Тя беше 
придружавана от Бони Бонев - 
председател на Българо-швей-
царската търговска камара. 
Гостите се срещнаха с кмета на 
Община Плевен Георг Спартан-
ски.

Основна тема на разгово-
рите бяха възможностите за 
ползотворни контакти между 
двете страни. Пример е Бълга-
ро-швейцарската програма за 
сътрудничество, в рамките на 
която са подкрепени 93 проек-
та в приоритетни за страната ни 
области, както и 22 докторанта 
и научни работници. Нейното 
изпълнение приключи в края на 
миналата година, в подготовка 
е нова програма, предстои тя да 
бъде одобрена и да заработи, ин-
формира посланик Коен. 

За добрите двустранни от-
ношения сериозен принос има 
и Българо-швейцарската тър-
говска камара, която въпреки 
световната криза, породена от 
заразата с COVID-19, се стреми 
да привлича швейцарски инвес-
титори. 

Членството на България в 
Европейския съюз и територи-
алната й близост са предимства, 
които я правят предпочитана за 
нашите предприемачи. За по-
пуляризиране на страната ви в 
нашите бизнес среди направи-
хме видеопрезентация, в която 
швейцарци, вече инвестирали 
тук, разказват за своя опит и 
препоръчват България като до-
бро място за бизнес, подчерта 
дипломатът.

Тема на разговорите бяха 
състоянието на община Плевен, 
приоритетите, целите и плано-
вете на общинското ръковод-
ство, за които разказа кметът 
Георг Спартански. Той посочи 
и проблемите, влияещи на раз-
витието на Общината - липса на 
достатъчно работещи предприя-
тия, довела до обезлюдяването 
на Северозападния регион, де-
мографската криза, дисбаланса 
между Северна и Южна Бълга-
рия, за преодоляването на който 
няма работеща стратегия, лоша 
инфраструктура, последиците 
от епидемията с COVID-19. Об-
съдени бяха и перспективите за 
община Плевен през предсто-
ящия програмен период.

Засаждането на нова растителност в из-
пълнение на проект „Основен ремонт на 
пл. „Свободата” и пешеходна улица „Васил 
Левски” /от пл. „Свободата” до пл. „Стефан 
Стамболов”/ на Община Плевен, започна през 
ноември. По време на ремонта бяха отрязани 
само три дървета поради крайно лошото им 
състояние, към съществуващите на терито-
рията 29 дървета ще бъдат засадени нови 65. 
В тях се включват 5 колоновиден шестил, 22 
яворолистен чинар с кубична корона, 4 яво-
ролистен чинар. Специално от Нидерландия 
пристигнаха и 34 дървета полски ясен, бути-
ково дърво с характерна сменяща се окрас-
ка на короната. В изпълнение на проекта ще 
бъдат засадени и 15 топиари от котонеастър 
дамери, ще бъдат оформени и 58 кв. м цвет-
ни пространства, на които ще бъдат съчетани 
различни видове сезонни цветя.

Засаждането на дърветата става по нова 
технология, в местата за засаждане предвари-
телно са монтирани бетонови цилиндрични 
пръстени, които предотвратяват деформи-
рането на настилката от кореновата система 
на растенията. Всяко от тях има и специална 
система, с която чрез дренаж ще се осъщест-
вява поливането на зелените насаждения.

Посланикът на Швейцария беше
на първо посещение в Плевен

Засаждат новата растителност по ларгото
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Във връзка с чл. 4.4 
от Договора за стопанис-
ване, поддържане и екс-
плоатация на ВиК сис-
темите и съоръженията 
и предоставяне на водо-
снабдителни и канализа-
ционни услуги Община 
Плевен като член на Асо-
циацията по ВиК започна 
процедура по предаване 
на новоизградените пуб-
лични активи, публична 
общинска собственост, 
придобити от Община 
Плевен чрез изпълнение-
то на обектите: „Изграж-
дане на канализационна 
и съпътстваща водопро-
водна мрежа на с. Ясен, община Пле-
вен, (етап І)” и „Изграждане  на канали-
зационна и съпътстваща водопроводна 
мрежа на с. Буковлък, община Плевен, 
(етап І)” по проект „Интегриран воден 
цикъл Плевен - Долна Митрополия”. 
Обектите са напълно завършени, тест-
вани по изискуемите правила и въведе-
ни в експлоатация. Към момента тече 
едногодишният им гаранционен срок, 
който се поддържа от изпълнителите. 
За цялостната експлоатация и надежд-
на поддръжка на създадените мрежи и 
съоръжения е необходимо предаването 
на новоизградените активи на „ВиК” 
ЕООД - Плевен в качеството му на екс-
плоатационното дружество, поддържа-
що обектите в Асоциациата по водите 
- Плевен.

Съгласие за осъществяване на про-
цедурата по предаване активите на два-
та обекта даде Общински съвет - Пле-
вен, със свое влязло в сила Решение № 
172/16.04.2020 г.

В рамките на обекта „Изграждане 
на канализационна и съпътстваща во-
допроводна мрежа на с. Ясен, община 
Плевен, (етап І)” бяха изпълнени реха-
билитация на главни водопроводни кло-
нове с дължина 2786 м, изграждане на 
нова второстепенна водопроводна мре-
жа с дължина 1640 м и рехабилитация 
на второстепенна водопроводна мре-
жа с дължина 4489 м, включително и 
сградни водопроводни отклонения към 
мрежите; изграждане на битова канали-
зация с главни канализационни клонове 

с дължина 4195 м и второстепенни кана-
лизационни клонове с дължина 9364 м, 
включително и сградни канализацион-
ни отклонения; изграждане на нова Ка-
нализационна помпена станция (КПС) 
и довеждаща инфраструктура към нея, 
както и напорен канализационен колек-
тор с дължина 4636 м от КПС - Ясен до 
съществуващ колектор (с. Опанец) от 
гр. Плевен към ПСОВ - с. Божурица.

През първия етап за Агломерация 
Буковлък за обект: „Изграждане на 
канализационна и съпътстваща водо-
проводна мрежа на с. Буковлък, общи-
на Плевен (І етап)“ бяха осъществени: 
рехабилитация на главни водопро-
водни клонове с дължина 3478 м, из-
граждане на нова второстепенна во-
допроводна мрежа с дължина 229 м и 
рехабилитация на второстепенна во-
допроводна мрежа с дължина 7409 м, 
включително и сградни водопроводни 
отклонения към мрежите; изграждане 
на битова канализация с главни кана-
лизационни клонове с дължина 2774 
м и второстепенни канализационни 
клонове с дължина 7 632,00 м, вклю-
чително и сградни канализационни 
отклонения.

Със същата процедура на Асоциаци-
ята по ВиК ще бъдат предадени акти-
вите и на други два обекта, изградени в 
рамките на проекта „Интегриран воден 
цикъл Плевен - Долна Митрополия” - 
„Изграждане на водопроводна и кана-
лизационна мрежи на гр. Долна Митро-
полия и довеждащ колектор до ПСОВ” 
и „Изграждане на канализационна и 

водопроводна мрежа на 
гр. Тръстеник, помпена 
станция и довеждащ ко-
лектор до ПСОВ - етап 
IА“.

Проектът BG16M1O 
P002-1.006-0004 „Ин-
тегриран воден  цикъл 
Плевен - Долна Мит-
рополия” се осъщест-
вява  по АДБФП № 
Д-34-5/18.01.2017 г. с 
финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 
г.”, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз по Кохе-
зионния фонд. 

Напредва осъ-
ществяването на 
н а й - м а щ а б н и я 
обект в рамките на 
проекта „Интег-
риран воден ци-
къл Плевен - До-
лна Митрополия” 
- „Реконструкция 
на обща пречис-
твателна станция 
за отпадъчни води 
(ПСОВ) за група 
населени места от 
общините Плевен 
и Долна Митропо-
лия”. Строително-
монтажните рабо-
ти се извършват 
активно, преодо-
ляват се трудностите, свързани с дос-
тавката на оборудването от други стра-
ни, свързани със ситуацията, породена 
от заразата с COVID-19.

Изпълнението на дейностите е след-
ното:

Извършва се доставка на оборудване 
и машини;

Сграда решетки - изпълнение 98 %;
Биобасейни - изпълнение 65 %;
ВРУ 1, 2 и 3 - изпълнение 63 %;
Обслужваща АПМЗ - изпълнение 88 %;
Административно-лабораторна сгра-

да - изпълнение 87 %;
Реагентно стопанство - изпълнение 

95 %;
Площадкови комуникации - изпъл-

нение 95.4 %;
Входна шахта - изпълнена 99 %;
Входна помпена станция - изпълне-

ние 82 %;
ПС за първични утайки - изпълнение 

83 %;
Аериран пясъко-маслен задържател /

АПМЗ/ - изпълнение 79 %;
Дъждозадържател и ПРУ - изпълне-

ние 50 %;
Демонтаж на обшивка на метан танк 

- изпълнение 6 %;
Сграда въздуходувки - изпълнение 

88 %;
Ограда - изпълнение 46 %;
Изсушителни полета - изпълнение 88 %;
ПС за битови и технически води - из-

пълнение 62 %;
КПП - изпълнение 100 %;
Разпределителни на ВРУ и ПРУ - из-

пълнение 99 %;
Разрушаване на сгради и съоръже-

ния - 86 %;
Селектор - изпълнение 86 %.
На обекта ежедневно работят 80-90 

работници и техническо ръководство, 
осигурени са необходимите за дейност-
ите строителна механизация и оборуд-
ване.

Представените проценти са отнесе-
ни спрямо стойностните показатели на 
строителните и монтажни работи.

Проектът „Интегриран воден ци-
къл Плевен - Долна Митрополия” се 
реализира в партньорство от двете об-
щини /бенефициент Община Плевен/ с 
финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.”, 
съфинансирана от Европейския съюз по 
Кохезионния фонд. „Интегриран воден 
цикъл Плевен - Долна Митрополия” 
BG16M1OP002-1.006-000, се осъщест-
вява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 
г. Неговата обща  стойност е 117 150 
300, 52 лв., от които безвъзмездната фи-
нансова помощ възлиза на 87 911 636, 
37 млн. лв. В рамките на проекта бяха 
изпълнени и въведени в експлоатация 
обектите: „Изграждане на водопровод-
на и канализационна мрежи на гр. До-
лна Митрополия и довеждащ колектор 
до ПСОВ”; „Изграждане на канали-

зационна и водо-
проводна мрежа 
на гр. Тръстеник, 
помпена станция 
и довеждащ колек-
тор до ПСОВ - етап 
IА“; „Изграждане 
на канализационна 
и съпътстваща во-
допроводна мрежа 
на с. Буковлък, об-
щина Плевен (етап 
І)”; „Изграждане 
на канализационна 
и съпътстваща во-
допроводна мрежа 
на с. Ясен, община 
Плевен (етап І)”.

Активите на новоизградени обекти по проекта
„Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” 

се предават на Асоциацията по водите - Плевен

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия“, по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., който се осъществява с финансовата подкре-
па на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразя-
ва официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия“, по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., който се осъществява с финансовата подкре-
па на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразя-
ва официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Напредва изпълнението на обект „Реконструкция на обща
пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група
населени место от общините Плевен и Долна Митрополия”
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Р Е Ш Е Н И Е № 347/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Наредба №17 на Об-

щински съвет - Плевен за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Плевен 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона 
за нормативните актове и във връзка с чл.12, ал.14 
от Закона за автомобилните превози и чл.6, ал.2 от 
Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба №17 на Общински съвет - Плевен за оп-
ределянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Пле-
вен (нова, приета с Решение №705/25.09.2017 г., 
изм. с Р-я №883/29.03.2018 г., №1056/30.08.2018 
г., №1395/25.07.2019 г., №146/19.03.2020 г., 
№164/30.04.2020 г.).

§.1. Наредба №17 на Общински съвет - Плевен 
за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община 
Плевен (нова, приета с Решение №705/25.09.2017 
г., изм. с Р-я №883/29.03.2018 г., №1056/30.08.2018 
г., №1395/25.07.2019 г., №146/19.03.2020 г., 
№164/30.04.2020 г.) се променя, както следва:

1. В Приложение №3, Тарифа на цени на услуги 
по чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, 
предоставяни от Община Плевен, се добавят нови 
т.т.14, 15, 16 със следното съдържание:

„т.14. За издаване на удостоверение за регистра-
ция за извършване на таксиметров превоз на пътни-
ци - такса 100,00 лв., освободен от ДДС.

т.15. За включване с списъка на превозните сред-
ства към удостоверението за регистрация на такси-
метров превоз на пътници за всяко конкретно пре-
возно средство - такса 10,00 лв., освободен от ДДС.

т.16. За издаване на дубликат на удостоверение за 
регистрация - такса - 10,00 лв., освободен от ДДС.“

ІІ. Наредбата влиза в сила 7 (седем) дни след пуб-
ликуването й на интернет страницата на Общински 
съвет - Плевен.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Зако-
на за нормативните актове и във връзка с чл.12, ал.14 
от Закона за автомобилните превози и чл.6, ал.2 от За-
кона за местните данъци и такси по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0092-2/15.09.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол 
№ 20, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  
   
Р Е Ш Е Н И Е № 348/12.11.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за за-
щита при бедствия

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, съгласно чл. 9, ал. 11 от Закона 
за защита при бедствия и във връзка с Решение № 
9 от 14.09.2020 г. на Областен съвет за намаляване 
на риска от бедствия, действащ на територията на 
Област Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Общински план за защита при бедствия 
на Община Плевен, който е неразделна част от на-
стоящото решение.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, съгласно чл. 9, 
ал. 11 от Закона за защита при бедствия и във връзка 
с Решение № 9 от 14.09.2020 г. на Областен съвет 
за намаляване на риска от бедствия, действащ на 
територията на Област Плевен по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0473/12.10.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-
кол № 20, 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 № 349/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Създаване на Общински туристиче-

ски информационен център
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, съгласно чл.11, ал.2, т.2 от За-
кона за туризма, чл.6, ал.2 и ал.4, във връзка с чл.8, 
ал.2, т.1 от Наредба №2/26.10.2015 г. на Министер-
ството на туризма (обн. ДВ бр.85/03.11.2015 г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Създава Общински туристически информацио-
нен център с търговски обект (магазин за сувенири) 
със следния административен адрес: гр.Плевен, ул. 
„Вардар“ №2-Б.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да пред-

приеме действия за сертифициране на Общински 
туристически информационен център в Министер-
ството на туризма.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, съгласно чл.11, ал.2, т.2 
от Закона за туризма, чл.6, ал.2 и ал.4, във връзка с 
чл.8, ал.2, т.1 от Наредба №2/26.10.2015 г. на Ми-
нистерството на туризма (обн. ДВ бр.85/03.11.2015 
г.) по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0488/16.10.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 12.11.2020 г., Протокол № 20, точка 3 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 № 350/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен 

с Проект „Основен ремонт на електроинсталация 
и перален блок на детска ясла „Чайка“, гр.Плевен“ 
за външно финансиране по Проект „Красива Бъл-
гария“ 2021 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства 
с Проект „Основен ремонт на електроинсталация и 
перален блок на детска ясла „Чайка“, за привличане 
на финансови средства по Мярка 02 „Подобряване 
на социалната инфраструктура“ на Проект „Краси-
ва България“ 2021 г.

2. Дава съгласие Община Плевен да осигури като 
собствен финансов принос 53,00 % от общия бю-
джет на проекта по т.1 в размер на не повече от 
108 347,00 лв.

3. Дава съгласие да бъдат запазени постигнатите 
резултати за срок от пет години след приключване 
изпълнението на проекта по т.1, както и да не се 
променя предназначението на обекта или части от 
обекта на проектната интервенция.

4. Оправомощава Кмета на Община Плевен да по-
дпише договор по Проект „Красива България“ 2021 
г. при одобряване финансирането на проекта по т.1.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0478/13.10.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-
кол № 20, 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 № 351/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен 

с Проект „Ремонт на зала „ВОЛЕЙБОЛ“ в същест-
вуваща сграда“ с идентификатор 56722.659.248.1.1, 
разположен в УПИ ІІ, кв.403 по плана на гр.Плевен, 
ПИ с идентификатор 56722.659.248 за външно фи-
нансиране по Проект „Красива България“ 2021 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства 
с Проект „Ремонт на зала „ВОЛЕЙБОЛ“ в същест-
вуваща сграда“ с идентификатор 56722.659.248.1.1, 
разположен в УПИ ІІ, кв.403 по плана на гр.Плевен, 
ПИ с идентификатор 56722.659.248, за привличане 
на финансови средства по Мярка 01 „Подобряване 
на обществената среда в населените места“ на Про-
ект „Красива България“ 2021 г.

2. Дава съгласие Община Плевен да осигури като 
собствен финансов принос 60,00 % от общия бю-
джет на проекта по т.1 в размер на не повече от 
178 054,00 лв.

3. Дава съгласие да бъдат запазени постигнатите 
резултати за срок от пет години след приключване 
изпълнението на проекта по т.1, както и да не се 
променя предназначението на обекта или части от 
обекта на проектната интервенция.

4. Оправомощава Кмета на Община Плевен да по-
дпише договор по Проект „Красива България“ 2021 
г. при одобряване финансирането на проекта по т.1.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0477/13.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 20, 
точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 352/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №530 от 

30.03.2017 г. на Общински съвет - Плевен, из-

менено с Решение №958/22.05.2018 г., Решение 
№1459/26.09.2019 г., Решение №024/28.11.2019 г. и 
Решение №166/30.04.2020 г., за отпускане на заем 
от „Фонд за органите на местното самоуправле-
ние в България - ФЛАГ“ ЕАД

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 10 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.15а от Закона за общин-
ския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №530/30.03.2017 г. на 
Общински съвет - Плевен, изменено с Реше-
ния №958/22.05.2018 г., №1459/26.09.2019 г., 
№024/28.11.2019 г. и Решение №166/30.04.2020 г., 
както следва:

1. Изменя т.1 в частта ѝ „Условия за погасяване“, 
първа отметка „Срок за погасяване“, която придо-
бива следната редакция:

„ - Срок за погасяване 31.12.2021 г., с възможност 
за предсрочно погасяване изцяло или на части без 
такса за предсрочно погасяване“.

§2. Възлага на Кмета на Община Плевен да склю-
чи анекс за удължаване на срока на Договор №894 
от 11.07.2017 г., изменен с Анекс №2/28.05.2018 г., 
Анекс №33 от 01.10.2019 г., Анекс №4 от 18.12.2019 
г. и Анекс №5 от 22.05.2020 г. към същия Договор, 
сключен между „Фонд за органите на местното са-
моуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, Уникредит 
Булбанк АД и Община Плевен, както и да извърши 
всички правни и фактически действия за изпълне-
ние на настоящото решение.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.15а от За-
кона за общинския дълг, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0483/16.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 353/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№930/27.04.2018 г. за сключване на договор за кредит 
с „Фонд за органите на местното самоуправление 
в България - ФЛАГ“ ЕАД за поемане на дългосрочен 
общински дълг по реда на Закона за общинския дълг

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 10 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.15а от Закона за общин-
ския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №930/27.04.2018 г. на Об-
щински съвет - Плевен, както следва:

1. Изменя т.1 в частта ѝ „Условия за погасяване“, 
първа отметка „Срок на погасяване“, която придо-
бива следната редакция:

„ - Срок за погасяване 31.12.2021 г., с възможност 
за предсрочно погасяване изцяло или на части без 
такса за предсрочно погасяване“.

§2. Възлага на Кмета на Община Плевен да склю-
чи анекс за удължаване на срока на Договор за кре-
дит №985/18.07.2018 г. между „Фонд за органите 
на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ 
ЕАД в качеството на кредитор, Община Плевен - в 
качеството на длъжник и Уникредит Булбанк АД - в 
качеството на банка за извършване на кредита, как-
то и да извърши всички правни и фактически дейст-
вия за изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.15а от За-
кона за общинския дълг, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0485/16.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 354/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№260/30.07.2020 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 

1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с §41 от Пре-
ходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за здравето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №260/27.04.2018 г. на Об-
щински съвет - Плевен, както следва:

1. Изменя т.1, било „Дава съгласие събрани сред-
ства в размер на 260 864 лв. …“, става „Дава съгла-
сие събрани средства в размер на 235 075 лв. …“.

§2. В останалата си част Решение №260/30.07.2020 
г. остава непроменено.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, във връзка с 

§41 Преходните и заключителни разпоредби на За-
кона за изменение и допълнение на Закона за здра-
вето, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0364-1/20.10.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 12.11.2020 г., Протокол № 20, точка 8 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 355/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за ус-

тройството и дейността на Център за подкрепа 
за личностно развитие - Център за работа с деца 
- Плевен

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. 49, ал. 8 от Закона за пре-
дучилищното и училищното образование

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Отменя Правилника за устройството и дейност-

та на Център за подкрепа за личностно развитие - 
Център за работа с деца - Плевен (Приет с Решение 
№430/22.12.2016 г. на Общински съвет - Плевен, 
изм. с Решение №725/26.10.2017 г.).

2. Приема Правилник за устройството и дейността 
на Център за подкрепа за личностно развитие - Цен-
тър за работа с деца - Плевен, който е неразделна 
част от настоящото решение.

3. Правилникът за устройството и дейността на 
Център за подкрепа за личностно развитие - Център 
за работа с деца - Плевен да влезе в сила от деня на 
публикуването му.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл. 49, ал. 8 от 
Закона за предучилищното и училищното образова-
ние, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0308/19.10.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 12.11.2020 г., Протокол № 20, точка 10 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 № 356/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за съществуване и до-

финансиране на маломерни паралелки в училищата 
от община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.6 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и във връзка с чл. 68, ал.1, т.2, 
т.3, ал.4, т.2 и т.3, ал.6, т.2 и т.3 и чл.69 от Наредба за 
финансиране на институциите в системата на пре-
дучилищното и училищното образование 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава сформирането на маломерни и слети 
паралелки в общинските училища на територията 
на Община Плевен за учебната 2020/2021 година, 
както следва:

1.1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Ясен 
I и II клас, слята маломерна паралелка със 7 учени-

ци, недостиг до минималния брой 9 ученици;
III и IV клас, слята маломерна паралелка с 9 уче-

ници, недостиг до минималния брой 7 ученици;
VI клас, самостоятелна маломeрна паралелка с 12 

ученици, недостиг до минималния брой 6 ученици;
VIIклас, самостоятелна маломерна паралелка с 9 

ученици, недостиг до минимания брой 9 ученици.
НУ „Христо Ботев”, с. Дисевица 
I клас, самостоятелна маломерна паралелка с 14 

уеници, недостиг до минималния брой 2 ученици;
II клас, самостоятелна маломерна паралелка с 14 

ученици, недостиг до минималния брой 2 ученици.
ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот
I и II клас, слята маломерна паралелка с 13 учени-

ци, недостиг до минималния брой 3 ученици;
III и IV клас, слята маломерна паралелка с 15 уче-

ници, недостиг до минималния брой 1 ученик;
V и VII клас, слята маломерна паралелка с 12 уче-

ници, недостиг до минималния брой 6 ученици;
VI клас, маломерна самостоятелна паралелка с 11 

ученици, недостиг до минималния брой 7 ученици.
СУ „Анастасия Димитрова”, Плевен  
III а клас, самостоятелна маломерна паралелка с 9 

ученици, недостиг до минималния брой 7 ученици;
IV а клас, самостоятелна маломерна паралелка с 14 

ученици, недостиг до минималния брой 2 ученици;
IX а клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 

ученици, недостиг до минималния брой 7 ученици;
X а клас, самостоятелна маломерна паралелка със 

17 ученици, недостиг до минималния брой 1 уче-
ник;

XII а клас, самостоятелна маломерна паралелка с 14 
ученици, недостиг до минималния брой 4 ученици.

Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий”, 
с. Търнене

I клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 
ученици, недостиг до минималния брой 5 ученици;

II клас, самостоятелна маломерна паралелка с 12 
ученици, недостиг до минималния брой 4 ученици;

III клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 
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ученици, недостиг до минималния брой 5 ученици;
IV клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 

ученици, недостиг до минималния брой 5 ученици;
VI б клас, самостоятелна маломерна паралелка с 16 

ученици, недостиг до минималния брой 2 ученици;
X клас, самостоятелна маломерна паралелка с 13 

ученици, недостиг до минималния брой 5 ученици.
СУ „Христо Ботев”, гр. Славяново
I клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 

ученици, недостиг до минималния брой 5 ученици;
II клас, самостоятелна маломерна паралелка със 7 

ученици, недостиг до минималния брой 9 ученици;
III клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 

ученици, недостиг до минималния брой 5 ученици;
IV клас, самостоятелна маломерна паралелка с 8 

ученици, недостиг до минималния брой 8ученици;
VI клас, самостоятелна маломерна паралелка с 15 

ученици, недостиг до минималния брой 3 ученици;
IX а клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 

ученици, недостиг до минималния брой 7 ученици;
X клас, самостоятелна маломерна паралелка с 16 

ученици, недостиг до минималния брой 2 ученици;
XI клас, самостоятелна маломерна паралелка с 12 

ученици, недостиг до минималния брой 6 ученици;
XII клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 

ученици, недостиг до минималния брой 7 ученици;
ОУ „Васил Левски”, с. Беглеж 
I и IV клас, слята маломерна паралелка с 8 учени-

ци, недостиг до минималния брой 8 ученици;
II и III клас, слята маломерна паралелка с 8 учени-

ци, недостиг до минималния брой 8 ученици;
V и VI клас, слята маломерна паралелка с 11 уче-

ници, недостиг до минималния брой 7 ученици;
VII клас, самостоятелна маломерна паралелка с 5 

ученика, недостиг до минималния брой 13 ученици.
ОУ „Отец Паисий”, с. Опанец
I и II клас, слята маломерна паралелка с 10 учени-

ци, недостиг до минималния брой 6 ученици;
III и IV клас, слята маломерна паралелка със 7 уче-

ници, недостиг до минималния брой 9 ученици;
V и VII клас, слята маломерна паралелка с 10 уче-

ници, недостиг до минималния брой 8 ученици;
VI клас, самостоятелна маломерна паралелка с 12 

ученици, недостиг до минималния брой 6 ученици.
Обединено училище „Христо Ботев”, с. Мечка 
I клас самостоятелна маломерна паралелка с 10 

ученици, недостиг до минималния брой 6 ученици;
II клас самостоятелна маломерна паралелка с 13 

ученици, недостиг до минималния брой 3 ученици;
III клас самостоятелна маломерна паралелка с 11 

ученици, недостиг до минималния брой 5 ученици;
VI клас самостоятелна маломерна паралелка с 13 

ученици, недостиг до минималния брой 5 ученици;
VII клас самостоятелна маломерна паралелка с 16 

ученици, недостиг до минималния брой 2 ученици;
IX клас самостоятелна маломерна паралелка с 13 

ученици, недостиг до минималния брой 5 ученици;
X клас самостоятелна маломерна паралелка с 12 

ученици, недостиг до минималния брой 6 ученици.
2. Отпуска допълнителни финансови средства за 

обезпечаване на учебния процес извън определени-
те по единни разходни стандарти за определената 
дейност на следните учебни заведения :

2.1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Ясен  - 
19 375.20 лв.

2.2. НУ „Христо Ботев”, с. Дисевица -1 490.40 лв.
2.3. ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот  

- 10 060.20 лв.
2.4. СУ „Анастасия Димитрова”, Плевен   

- 7 824.60 лв.
2.5. Обединено училище „Св. Св. Кирил и Мето-

дий”, с. Търнене - 1 863.00 лв.
2.6. СУ „Христо Ботев”, гр. Славяново - 19 375.20 лв.
2.7. ОУ „Васил Левски”, с. Беглеж - 21 983.40 лв.
2.8. ОУ ”Отец Паисий”, с. Опанец - 19 375.20 лв.
2.9. Обединено училище ”Христо Ботев”, с. Мечка 

- 4 098.60 лв.
3. Общият размер на финансовите средства за 

обезпечаване на учебния процес на сформираните 
маломерни и слети паралелки и тяхното дофинан-
сиране в упоменатите учебни заведения за учебната 
2020/2021г. е в размер на 105 445.80 лв.

4. Средствата в размер на 105 445.80 лв. да бъдат 
предвидени в бюджета на Община Плевен за 2021 
година.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и във връзка с чл. 
68, ал.1, т.2, т.3, ал.4, т.2 и т.3, ал.6, т.2 и т.3 и чл.69 
от Наредба за финансиране на институциите в сис-
темата на предучилищното и училищното образова-
ние, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0490/19.10.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 12.11.2020 г., Протокол № 20, точка 11 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 № 357/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на чести 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 местното самоуправление и мест-
ната 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 провежда-
не на търга за отдаване по наем за срок от 5(пет) го-
дини на части от имоти - публична собственост за:

1.1. Част от физкултурен салон в ДГ „Слънце“ 
Плевен с площ 17кв.м, за провеждане занимания по 
ментална аритметика, при начална месечна цена на 
час 3,90 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

1.2. Методичен кабинет в ДГ „Чучулига“ Плевен с 
площ 12кв.м, за провеждане занимания по ментална 
аритметика, при начална месечна цена на час 2,40 
лв. Депозит за участие 100.00 лв.

1.3. Част от физкултурен салон в ДГ „Снежанка“ 
Плевен с площ 15кв.м, за провеждане занимания по 
ментална аритметика, при начална месечна цена на 
час 3,50 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

1.4. Методичен кабинет в ДГ„Трети март“ Плевен 
с площ 15кв.м, за провеждане занимания по мен-
тална аритметика, при начална месечна цена на час 
3,00 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

1.5. Методичен кабинет в ДГ„Трети март“ Плевен 
с площ 15кв.м, за провеждане занимания по англий-
ски език, при начална месечна цена на час 3,00 лв. 
Депозит за участие 100.00 лв.

1.6. Методичен кабинет в ДГ„Незабравка“ Плевен 
с площ 15кв.м, за провеждане занимания по мен-
тална аритметика, при начална месечна цена на час 
3,00 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

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

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

1.9. Част от свободно помещение за склад в ПГЛВ 
„Ал. Стамболийски“ Плевен с площ 15кв.м, при на-
чална месечна цена 180.00 лв. Депозит за участие 
200.00 лв.

2. Ползването на имотите по т. 1, от спечелилия 
съответната процедура наемател, не може да пре-
чи 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 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 самоуправле-
ние 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, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0482/15.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 358/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне 

под наем на проектираните в Плана за земеразде-
ляне полски пътища и нефункциониращи напоител-
ни канали - общинска обственост, включени в маси-
вите за ползване за стопанската 2020/2021 година 
и определяне на цена за ползването на тези имоти

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от За-
кона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл.75б от Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за възмездно предоставяне на 
имотите от Общински поземлен фонд с начин на 
трайно ползване - полски пътища, които не са необ-
ходими за осигуряване на пътен достъп до имотите 
и напоителни канали, които не функционират, попа-
дащи в масивите за ползване и включени в запове-
дта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за всички землища на 
Община Плевен за стопанската 2020/2021 година.

2. Определя размер на наемната цена за предоставя-
не на имоти - полски пътища и нефункциониращи на-
поителни канали, в размер на 46 (четиридесет и шест) 
лв./дка за всички землища на Община Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен в седемд-
невен срок от влизане в сила на решението да изда-
де заповед, която да бъде публикувана на интернет 
страницата на общината.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или упъл-
номощено от него лице след предоставена инфор-
мация от ОД „Земеделие“ - Плевен, определящ пло-
щта или частта за ползване на полските пътища да 
сключи договори за наем с ползвателите за срок от 
една стопанска година (2020-2021) след заплащане 
на наемната цена.

5. Наемателите, на които са предоставени полски-
те пътища, се задължават да осигурят достъп до 
поземлените имоти, декларирани и заявени за полз-
ване в реални граници през стопанската 2020/2021 

година.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка 

с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 
и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи и чл.75б от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0491/19.10.2020 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 
г., Протокол № 20, 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 № 359/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Получаване на разрешително за во-

довземане от повърхностен воден обект - язовир 
„Горни Дъбник“, чрез изградени съоръжения - съ-
ществуващ промишлен водопровод по ул. „Георги 
Кочев“, гр.Плевен

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 8 от Закона за общинската 
собственост и чл. 60, ал. 2, т. 3 от Закона за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие на „КОРОНАДО“ ООД, с адрес 
ул. „Георги Кочев“ №94, гр.Плевен, управлявано 
от Пламен Георгиев Ангелов и Христо Петров Бо-
евски за ползване на съществуващи съоръжения - 
промишлен водопровод по ул. „Георги Кочев“, за 
изграждане на водопроводно отклонение.

ІІ. Съгласието по т.І се дава за срока, в който е в 
сила разрешителното за водовземане от повърхнос-
тен воден обект, през изградените съоръжения.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено от него лице да извърши необходимите 
правни и фактически действия в изпълнение на на-
стоящото решение.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка 
с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 8 от Закона 
за общинската собственост и чл. 60, ал. 2, т. 3 от 
Закона за водите, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0466/19.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  
  
Р Е Ш Е Н И Е № 360/12.11.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Временно спиране на изпълнението 
на курсове от общинската транспортна схема

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 17, ал. 5 от Закона за 
автомобилните превози

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Не спира изпълнението на маршрутни разписа-
ния от автобусни линии от общинската транспортна 
схема, както следва:

1. Автобусна линия Плевен - Гривица, с маршрут-
ни разписания с час на тръгване:

от Плевен - 08:30 ч.; 11:30 ч; 16:00 ч.;
от Гривица - 09:00 ч.; 12:00 ч.; 16:30 ч.
2. Автобусна линия Плевен - Славяново, с марш-

рутни разписания с час на тръгване:
от Плевен - 08:30 ч.;
от Славяново - 09:30 ч.
3. Автобусна линия Плевен - Бохот, с маршрутни 

разписания с час на тръгване:
от Плевен - 05:32 ч.; 08:40 ч.; 19:10 ч.;
от Бохот - 06:11 ч.; 09:30 ч.; 20:00 ч.
4. Основна градска автобусна линия №12 „ЛВТ - 

Втора клинична база“.
Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 23 от Закон 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-
0348-8/20.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 20, 
точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 361/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от 

имоти - общинска собственост, представляващи 
терени за поставяне на преместваеми съоръжения 
- павилиони за разпространение на печатни изда-
ния, за срок от пет години

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 
7 от Закона за общинската собственост, във връзка 
с чл. 76, т. 1 и т. 2, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба 

№7 на Общински съвет - Плевен за реда за придоби-
ване и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдадат под наем чрез публично опо-
вестен конкурс с тайно наддаване, чрез предвари-
телно представяне на предложенията от участни-
ците в администрацията на Община Плевен, за 
срок от 5 (пет) години части от имоти - общинска 
собственост, представляващи терени за поставяне 
на преместваеми съоръжения - павилиони за раз-
пространение на печатни издания, при следните 
условия:

1.1. Обект №1 - Терен с площ 4,00 кв.м., находящ се 
в поземлен имот с идентификатор 56722.660.927 по 
КККР на гр.Плевен, бул. „Христо Ботев“, до спирка 
на МГТ: „Христо Ботев 1“ (посока жк „Дружба“), за 
разполагане на преместваемо съоръжение - павили-
он (състоящ се от 1 бр. модул), за разпространение 
на печатни издания. Втора зона.

Начална месечна цена в размер на 24,00 лв. без 
вкл. ДДС.

Депозит за участие в публичния конкурс - 72,00 лв.
1.2. Обект №2 - Терен с площ 4,00 кв.м., находящ 

между ОК 2227-ОК 2230 - по ул. „Димитър Кон-
стантинов“, гр.Плевен, до спирка на МГТ: „Дом на 
книгата“ (посока ж.п. гара), за разполагане на пре-
местваемо съоръжение - павилион (състоящ се от 1 
бр. модул), за разпространение на печатни издания. 
Централна зона.

Начална месечна цена в размер на 48,00 лв. без 
вкл. ДДС.

Депозит за участие в публичния конкурс - 144,00 лв.
1.3. Обект №3 - Терен с площ 4,00 кв.м., находящ 

се до спирка на МГТ: ул. „Иван Вазов“ (посока жк 
„Дружба“), за разполагане на преместваемо съоръ-
жение - павилион (състоящ се от 1 бр. модул), за 
разпространение на печатни издания. Първа зона.

Начална месечна цена в размер на 33,60 лв. без 
вкл. ДДС.

Депозит за участие в публичния конкурс - 100,80 лв.
1.4. Обект №4 - Терен с площ 4,00 кв.м., находящ 

се на ул. „Ал. Малинов“, в УПИ ІІ, кв. 11 по плана 
на гр.Плевен, за разполагане на преместваемо съ-
оръжение - павилион (състоящ се от 1 бр. модул), 
за разпространение на печатни издания. Трета зона.

Начална месечна цена в размер на 12,00 лв. без 
вкл. ДДС.

Депозит за участие в публичния конкурс - 36,00 
лв.

1.5. Обект №5 - Терен с площ 4,00 кв.м., находящ 
се до спирка на МГТ: жк „Сторгозия“, блок 5 (по-
сока център) , за разполагане на преместваемо съ-
оръжение - павилион (състоящ се от 1 бр. модул), 
за разпространение на печатни издания. Трета зона.

Начална месечна цена в размер на 12,00 лв. без 
вкл. ДДС.

Депозит за участие в публичния конкурс - 36,00 лв.
2. До участие в конкурса се допускат кандидати, 

които отговарят на следните изисквания:
2.1. Да са физически или юридически лица, учре-

дени и регистрирани в съответствие с действащото 
българско или приложимо чуждестранно законода-
телство като търговци или регистрирани по друг за-
кон 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 ликвидация съобразно съответ-
ното законодателство;

2.4. Да запазят предназначението на имота.
3. Публично оповестеният 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 прилежащия терен - 40 %. Инвести-
цията да бъде подробно описана по видове дейнос-
ти и да бъде извършена до края на първата година 
от договора.

4. 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.1 общински терени.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено 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 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2, 
ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 76, т. 1 и т. 2, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за реда 
за придобиване и разпореждане с общинско имуще-
ство, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0481/14.10.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 12.11.2020 г., Протокол № 20, 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 № 362/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 

(пет) години за разполагане на преместваеми съ-
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оръжения, рекламно - информационни елементи 
(билбордове тип „Ракета“), по реда на чл.57, ал.1 
от ЗУТ - публична общинска собственост, по бул. 
„Данаил Попов“, гр.Плевен

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, чл. 57, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, чл.28, ал.4, т.4, чл. 35, 
ал.1 и ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет - 
Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 2 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) годи-
ни за разполагане на преместваеми съоръжения, 
рекламно-информационни елементи (билборд тип 
„Ракета“), по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ - публична 
общинска собственост, находящи се по плана на гр. 
Плевен, съгласно схеми за разполагане, съгласувани 
на 15.07.2020 г. от Гл. архитект на Община Плевен.

ІІ. Приема начални тръжни месечни цени за отда-
ване под наем за поставяне на преместваеми съоръ-
жения по т. І, както следва:

ВИЖ ТАБЛИЦА 1

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

ІV. Отдаването под наем за разполагане на пре-
местваемите съоръжения по т. І да се извърши по 
реда на Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, 
чрез публичен търг с тайно наддаване чрез пред-
варително представяне на предложенията на учас-
тниците в администрацията на Община Плевен и 
начални тръжни месечни наемни цени, съгласно т. 
ІІ и депозити за участие, съгласно т. ІІІ. 

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

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

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл. 14, ал. 7 от 
Закона за общинската собственост, чл. 57, ал.1 от 
Закона за устройство на територията, чл.28, ал.4, 
т.4, чл. 35, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 15 на Общин-
ски съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал. 1, чл. 85, 
ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Пле-
вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0494/20.10.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 12.11.2020 г., Протокол № 20, точка 17 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 № 363/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за 

изграждане на магазин за хранителни стоки вър-
ху общински поземлен имот с идентификатор 
56722.655.142, част от УПИ І, кв.729 по плана на 
град Плевен, жк „Сторгозия“, чрез публичен търг

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1 и чл. 
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, 
ал. 2, чл. 58, ал. 1, т. 1, чл. 79, ал. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 2 
и ал. 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., като включва „Учре-
дяване право на строеж за изграждане на магазин за 
хранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 
56722.655, част от УПИ І, кв.729, отреден за гаражи, 

поща и трафопост, находящ се в град Плевен, жк 
„Сторгозия“, актуван с АОС №42145/28.04.2017 г.

2. Да се учреди право на строеж върху общин-
ски недвижими имот, находящ се в гр.Плевен, 
ул. „Сторгозия“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 56722.655, част от УПИ І, кв.729, 
отреден за гаражи, поща и трафопост, находящ 
се в град Плевен, жк „Сторгозия“, актуван с АОС 
№42145/28.04.2017 г., за изграждане на магазин 
за хранителни стоки със застроена площ 36 кв.м., 
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предва-
рително представяне на предложенията от учас-
тниците в администрацията на Община Плевен, 
при първоначална цена 80 (осемдесет) лева без 
ДДС за 1 кв.м. ЗП и депозит за участие в размер 
10 на сто от първоначалната цена на правото на 
строеж.

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 учредяване право на строеж, 
след одобряване на инвестиционен проект, съглас-
но нормативните изисквания, със спечелилите учас-
тници.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, 
чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 3, ал. 2, чл. 58, ал. 1, т. 1, чл. 79, 
ал. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0448/15.09.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.                    

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 364/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Право на строеж за изграждане на 

два броя гаражи върху общински поземлен имот 
с идентификатор 56722.664.176, представляващ 
част от УПИ І, кв.269 по плана на гр.Плевен, ул. 
„Ген.Колев“ №14, 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.37, ал.1 и чл.41, ал.2 
от ЗОС, чл.3, ал.2, чл.58, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/2005г. на Общински 
съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление 
и разпореждане с имотите - общинска собстве-
ност в Община Плевен през 2020г., като включ-
ва: Учредяване право на строеж за изграждане на 
два броя гаражи в поземлен имот с идентифика-
тор: 56722.664.176, представляващ част от УПИ І, 
кв.269, отреден за жилищно строителство, магази-
ни, трафопост, гаражи и токоизправителна станция, 
находящ се в град Плевен, ул. „Ген. Колев” № 14, 
актуван с АОС № 42683/10.09.2018 г.

2. Да се учреди право на строеж върху общински 
недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Ген. 
Колев” № 14, представляващ поземлен имот с иден-
тификатор: 56722.664.176, представляващ част от 
УПИ І, кв.269, отреден за жилищно строителство, 
магазини, трафопост, гаражи и токоизправителна 
станция, находящ се в град Плевен, ул. „Ген. Колев” 
№ 14, актуван с АОС № 42683/10.09.2018 г., за из-
граждане на два броя гаражи, всеки със застроена 
площ 24 кв. м, чрез публичен търг с тайно наддава-
не, с предварително представяне на предложенията 
от участниците в администрацията на Община Пле-
вен, при първоначална цена 75 (седемдесет и пет) 
лева без ДДС за 1 кв. м ЗП и депозит за участие в 
размер на 10 на сто от първоначалната цена на пра-
вото на строеж. 

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 учредяване право на строеж, 
след одобряване на инвестиционен проект, съглас-
но нормативните изисквания, със спечелилите учас-
тници.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.37, ал.1 и 
чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.2, чл.58, ал.1, чл.79, ал.1 
и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/2005г. на 
Общински съвет Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0460/30.09.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  
                                    
Р Е Ш Е Н И Е № 365/12.11.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на незастроен недвижим 
имот - частна общинска собственост с идентифи-
катор 56722.651.509 с площ 528 кв.м., съставляващ 
УПИ ІІ в кв.604г по плана на гр.Плевен, отреден за 
обществено обслужване, 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 Общи-
на Плевен има намерение да продаде”, със следния 
имот: незастроен поземлен имот с идентификатор 
56722.651.509 с площ 528 кв.м. - урбанизирана тери-
тория с начин на трайно ползване: ниско застрояване 
(до 10м), съставляващ УПИ ІІ в кв.604г по регула-
ционния план на града, отреден за обществено об-
служване, актуван с АОС №35598/18.08.2009 г.

2. Да се организира и проведе публичен търг за 
продажба на имота описан в т.1 чрез предварително 
представяне на предложенията от участниците в ад-
министрацията на Община Плевен, при първоначал-
на тръжна цена в размер на 40 000 (четиридесет хи-
ляди) лева без ДДС и размер на депозита за участие 
4 000 (четири хиляди) лв.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да организира и проведе търг за про-
дажба на имота. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нор-
мативните изисквания, със спечелилия 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-0461/01.10.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 12.11.2020 г., Протокол № 20, 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 № 366/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на урегулиран застроен 

общински недвижими имот на собственик на за-
конно построени върху него сгради, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 37856.501.352, 
УПИ V, кв.41 по плана на с.Коиловци, отреден за 
друг обществен обект, комплекс

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС 
и чл. 51 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет 
- Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недижим имот - частна общинска 
собственост, находящ се в с.Коиловци, предства-
ляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 
2 339 кв.м., с идентификатор 37856.501.352 - УПИ 
V, кв.41 по плана на селото, отреден за друг общест-
вен обект комплекс, актуван с акт за частна общин-
ска собственост №43341/10.02.2020 г., за сумата от 
13 850 (тринадесет хиляди осемстотин и петдесет) 
лв. без ДДС, на ЕТ „ИМПОРТ - ЕКСПОРТ 2000 - 
ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ“, ЕИК: 020420353, предста-
влявано от Величко Иванов Великов - собственик 

на законно построени върху него сгради с отстъпе-
но право на строеж.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота с приемащо-
то лице, съгласно т.1 от настоящото решение и нор-
мативните изисквания.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, 
ал. 2 от ЗОС и чл. 51 от Наредба №7/2005 г. на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0472/09.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 367/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на четири недвижими 

имота - частна общинска собственост, отредени 
за жилищно строителство: УПИ V, VІ, VІІ и VІІІ 
в кв.31 по плана на с.Гривица, 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 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 47, ал. 1, чл. 79, ал. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 2 
от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост 
в Община Плевен през 2020г., приета с Решение 
№054/30.01.2020 г. на Общински съвет - Плевен в 
частта ѝ по раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Об-
щина Плевен има намерение да продаде“ с четири 
недвижими имота в кв.31 в с.Гривица, са начин 
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), 
със следните идентификатори: 17854.201.1204, 
17854.201.1205, 17854.201.1206 и 17854.201.1207.

2. Да се организира и проведе публичен търг за 
продажба на имотите чрез предварително предста-
вяне на предложенията от участниците в админи-
страцията на Община Плевен, при първоначална 
цена за всеки един от имотите и депозит в размер на 
10% от първоначалната цена за всеки един от имо-
тите, както следва:

ВИЖ ТАБЛИЦА 1 

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да организира и проведе търг за про-
дажба на гореописаните имоти.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имотите по т.2, съ-
гласно нормативните изисквания, със спечелилия/те 
участници.

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 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 47, ал. 1, чл. 79, 
ал. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба №7/2005 г. на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0468/07.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 368/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недви-

жим имот - поземлен имот с идентификатор 
56722.667.1036 с площ 631 кв.м., съставляващ УПИ 
V, кв.11, гр.Плевен, отреден за обществено обслуж-
ване, актуван с АОС №42057/15.03.2017 г., чрез 
публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост, и чл.47, ал.1 и ал.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 г. 
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг за 
продажба на недвижим имот - частна общинска соб-
ственост, актуван с АОС №42057 от 15.03.2017 г., 
находящ се в гр.Плевен, ж.к. „Дружба”, І-ви мик-
рорайон, представляващ незастроен поземлен имот 
с идентификатор 56722.667.1036 с площ 631 кв.м 
(шестстотин тридесет и един) кв.м - урбанизирана 
територия с начин на трайно ползване: за друг об-
ществен обект, а по регулационния план на града 
- УПИ V-667.1036, кв.11, отреден за обществено об-
служване. Търгът да се проведе чрез предварително 

П
оз

иц
ия

 

Разполагане на РИЕ / местоположение Начална месечна 
наемна цена/лв. с ДДС

Депозит за участие 
в търга/лв.

 1
Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 
м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул. „Данаил 
Попов“ - ул. „Лиляна Бърдарова“, пред УПИ I, 
кв.123 по плана на гр. Плевен (централна зона);

25,92 77,76

2
Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 
м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул. „Данаил 
Попов“ - ул. „Гренадирска“, пред УПИ I, кв.109 
по плана на гр. Плевен; (централна зона);

25,92 77,76

3
Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 
м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул. „Данаил 
Попов“ - ул. „Освобождение“, пред УПИ I, 
кв.348 по плана на гр. Плевен; (централна зона);

25,92 77,76

4
Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 
м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул. „Данаил 
Попов“ - ул. „Цар Борис III“, пред УПИ IX, 
кв.346 по плана на гр. Плевен; (централна зона);

25,92 77,76

5
Право на поставяне на РИЕ с размери 1,20/1,80 
м и площ 2,16 кв.м, разположен по бул. „Данаил 
Попов“ - ул. „Димитър Константинов“, пред УПИ 
I, кв.348 по плана на гр. Плевен; (централна зона).

25,92 77,76

ТАБЛИЦА 1 КЪМ Р Е Ш Е Н И Е № 362/12.11.2020 г., гр. Плевен

№ Поземлен имот 
идент.№

Имот №
по рег. план

Площ
кв.м. АОС № Данъчна 

оценка /лв./
Първоначална 

цена /лв./
1. 17854.201.1204 УПИ V 733 43415/03.09.2020 г. 2490,00 15 000
2. 17854.201.1205 УПИ VІ 741 43416/03.09.2020 г. 2580,90 15 000
3. 17854.201.1206 УПИ VІІ 737 43417/03.09.2020 г. 2503,60 15 000
4. 17854.201.1207 УПИ VІІІ 765 43418/03.09.2020 г. 2598,70 15 000

ВИЖ ТАБЛИЦА 1 КЪМ Р Е Ш Е Н И Е № 367/12.11.2020 г., гр. Плевен
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представяне на предложенията от участниците в 
администрацията на Община Плевен, при начална 
тръжна цена в размер на 45 000 (четиридесет и пет 
хиляди) лева без ДДС и размер на депозита за учас-
тие 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назна-
чи 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, съ-
гласно нормативните изисквания, със спечелилият 
участник. 

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.47, 
ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№ 7/2005 г. на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0471/09.10.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 
г., Протокол № 20, точка 23 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 369/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински 

недвижим имот - поземлен имот с идентифика-
тор 56722.667.1058, съставляващ УПИ V-667.1058 
в кв.37 по плана на гр.Плевен, отреден за общест-
вено обслужващи дейности, на собственика на за-
конно построени върху него сгради

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост и чл.51 от Наредба № 
7/2005г. на ОбС- Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска 
собственост, с административен адрес: град Плевен, 
жк „Дружба, представляващ поземлен имот иденти-
фикатор 56722.667.1058, с площ 318 кв.м, съставля-
ващ УПИ V-667.1058 в кв.37 по плана на гр.Плевен, 
отреден за обществено обслужващи дейности, ак-
туван с АОС № 43423/05.10.2020 г., за сумата от 
15 331 (петнадесет хиляди триста тридесет и един) 
лв. без ДДС, на ЕТ „ЙОРДАН ДАМЯНОВ” с ЕИК 
114025256 - собственик на законно построените вър-
ху имота сгради с отстъпено право на стоеж. 

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор с за продажба на имота с правои-
мащото лице, съгласно т.1 от настоящото решение и 
нормативните изисквания. 

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.35, ал.3 и чл.41, ал.2 
от Закона за общинската собственост и чл.51 от На-
редба № 7/2005г. на ОбС- Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0484/09.10.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-
кол № 20, 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 № 370/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда с идентифи-

катор 56722.667.360.1, построена върху общинска 
земя в УПИ V, кв.34а, жк „Дружба“, гр.Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл. 66, във вр. с чл. 33 от Закона 
за собствеността, чл. 34, ал. 2 от Закона за общин-
ската собственост и чл. 5, т. 2 във вр. с чл. 6, т. 1 от 
Наредба № 7/2005г. на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от „ИМО Пропъти Ин-
вестмънтс София”ЕАД, ЕИК 175386267 недви-
жим имот с административен адрес: гр.Плевен, жк 
„Дружба”, представляващ сграда за хидрофор - хра-
нителен магазин с идентификатор 56722.667.360.1, 
със застроена площ 60 кв.м, построена в общински 
поземлен имот с идентификатор 56722.667.360, 
представляващ част от УПИ Vв кв. 34 а по регула-
ционния план на града, актуван с АОС№43426 от 
08.10.2020 г., за сумата от 25 000 (двадесет и пет хи-
ляди ) лева без ДДС.

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. 66, във вр. с чл. 33 
от Закона за собствеността, чл. 34, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, т. 2 във вр. с чл. 6, т. 
1 от Наредба № 7/2005г. на ОбС- Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0476/13.10.2020 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 
г., Протокол № 20, точка 25 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 371/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда с идентифи-

катор 56722.661.825.1, построена върху общинска 
земя в УПИ V-8678, кв.70 с административен ад-
рес: гр.Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №56

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Веселка Цокова Цокова, 
недвижим имот с административен адрес: гр. Пле-
вен, ул. „Сергей Румянцев” №56, представляващ 
жилищна сграда с идентификатор 56722.661.825.1, 
със застроена площ 76 кв.м., построена в общин-
ски поземлен имот с идентификатор 56722.661.825, 
представляващ УПИ V-8678 в кв.70 по регула-
ционния план на града, актуван с АОС №35292 от 
24.11.2008 г., за сумата от 58 800 (петдесет и осем 
хиляди и осемстотин) лева.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 във връзка с чл.33 
от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от ЗОС и 
чл.5, т.2 във връзка 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-
0493/19.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  
               
Р Е Ш Е Н И Е № 372/12.11.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане проект за изменение на 
действащия Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване за поземлени имоти с 
идентификатори 56722.651.466 и 56722.651.467, 
попадащи в границите на УПИ ІV-641 в кв. 604 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 № 7/2005г. на Общин-
ски 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.15, ал.3 във вр. с ал.5 
от Закона за устройство на територията, чл. 19 от 
Закон за задълженията и договорите, чл.36, ал.1, т.2 
и т.3 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 ПИ 56722.651.466 и 
56722.651.467, попадащи в УПИ IV-651.641 в кв. 
604, отреден „за предприятие за градски транс-
порт“, по плана за регулация на гр. Плевен.

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 прехвърляне 
на собственост чрез продажба на 1686 кв. м прида-
ваема част - общинска собственост и изкупуване на 
1686 кв. м отчуждаема част - собственост на Сдру-
жение „НАУКА И РАЗВИТИЕ”, ЕИК 176247278,  
като за изравняване на дяловете никоя от страните 
не дължи доплащане на другата страна.

3. В случай, че изменението на приетия в т.9 с 
протокол № 10/05.03.2020 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 предварителния договор, да се извър-
ши нова оценка, въз основа на която да се сключи 
окончателният договор.

4. Оправомощава Кмета на Община Плевен в ед-
номесечен срок след влизане в сила на заповедта 
за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1 и представяне 
на скица-проект за изменение на кадастралната 
карта от Служба по геодезия, картография и када-
стър - гр.Плевен, да сключи окончателен договор за 
прехвърляне правата на собственост със Сдружение 
„НАУКА И РАЗВИТИЕ”.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.15, ал.3 
във вр. с ал.5 от Закона за устройство на терито-
рията, чл. 19 от Закон за задълженията и догово-
рите, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинска 
собственост и чл.50 от Наредба № 7/2005г. на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0495/20.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 373/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на ПОДРОБЕН УС-

ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗА-
СТРОЯВАНЕ за поземлен имот с идентификатор 

56722.661.131, попадащ в границите на УПИ ІІ - За 
хотел в кв. 1 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 и ал. 2, т. 
6 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОД-
РОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕ-
ГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с 
идентификатор 56722.661.131, попадащ в грани-
ците на УПИ ІІ - За хотел в кв. 1 по плана на гр. 
Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус-
не със заповед на основание чл.135, ал. 3 от Закона 
за устройство на територията да се изработи про-
ект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УС-
ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 
ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с идентификатор 
56722.661.131, попадащ в границите на УПИ ІІ - За 
хотел в кв. 1 по плана на гр. Плевен.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.134, ал. 1, 
т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на терито-
рията, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0496/20.10.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 12.11.2020 г., Протокол № 20, 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 № 374/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за за-
строяване за поземлен имот с идентификатор 
56722.716.239 в местността Табакова чешма 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 мест-
ната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за 
ПИ 56722.716.239 в местността Табакова чешма в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура. 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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.716.239 в местността Табакова чешма в зем-
лището на гр. Плевен и парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 самоупра-
вление 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 Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0497/20.10.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-
кол № 20, 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 № 375/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване 
за поземлен имот с идентификатор 56722.716.240 
в местността Табакова чешма в землището на гр. 
Плевен, парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура и одобряване на Задание 
за изработване на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-

бен устройствен план - План за застрояване за 
ПИ 56722.716.240 в местността Табакова чешма в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура. 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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.716.240 в местността Табакова чешма в зем-
лището на гр. Плевен и парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 самоупра-
вление 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 Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0498/20.10.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-
кол № 20, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 376/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за застро-
яване за ПИ 56722.757.212 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 мест-
ната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 
5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.212 в местността Плочата в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. 

 При изработване на подробния устройствен план 
да се спазват разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона 
за пътищата и 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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.212 в местността Плочата в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. 

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 самоупра-
вление 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 Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0499/20.10.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-
кол № 20, точка 31 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 № 377/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на 

проект за Подробен Устройствен План - Парцела-
рен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасета на водопро-
вод, канал, електропровод и газопровод до поземлен 
имот 701.3309 в местността Стражата в земли-
щето на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общин-
ската 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 земе-
делските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за при-
лагане 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 елементи-
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те на техническата инфраструктура за прокарване 
на трасета на водопровод, канал, електропровод 
и газопровод до поземлен имот с идентификатор 
701.3309 в местността Стражата в землището на гр. 
Плевен, преминаващи със сервитут през следните 
поземлени имоти: 701.3296 с начин на трайно полз-
ване - за селскостопански, горски ведомствен път - 
публична общинска собственост; 701.2392 с начин 
на трайно ползване - мера - публична общинска соб-
ственост и 701.413 с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски ведомствен път - публична 
общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасета на во-
допровод, канал, електропровод и газопровод до 
поземлен имот с идентификатор 701.3309 в мест-
ността Стражата в землището на гр. Плевен, пре-
минаващи със сервитут през следните поземлени 
имоти: 701.3296 с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски ведомствен път - публична 
общинска собственост; 701.2392 с начин на трайно 
ползване - мера - публична общинска собственост и 
701.413 с начин на трайно ползване - за селскосто-
пански, горски ведомствен път - публична общин-
ска собственост

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подро-

бен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-

вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, в 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. 8 и т. 11 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл. 8 от 
Закона за общинската собственост, на основание 
чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от За-
кона за устройство на територията, чл. 18 от Зако-
на за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 
3 от Правилника за прилагане на закона за опазва-
не на земеделските земи, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0501/20.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 32 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 378/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за застро-
яване за ПИ 56722.701.2791 и ПИ 56722.701.1418 в 
местността Стража в землището на гр. Плевен, 
парцеларни планове на елементите на техническа-
та инфраструктура и одобряване на Задание за из-
работване на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.2791 и ПИ 56722.701.1418 в местността 
Стража в землището на гр. Плевен и парцеларни пла-
нове на елементите на техническата инфраструктура. 
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 Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.2791 и ПИ 56722.701.1418 в местността 
Стража в землището на гр. Плевен и парцеларни пла-
нове на елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 самоупра-
вление 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 Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0500/20.10.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-

кол № 20, 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 № 379/12.11.2020 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бю-
джетна прогноза за периода 2021 - 2023 година за 
постъпленията от местни приходи и разходите за 
местни дейности на Община Плевен, както и ин-
дикативен разчет на средствата от Европейския 
съюз за същия период

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и чл. 28, ал. 2 от Наредба №10 
за условията и реда за съставяне на тригодишна бю-
джетна прогноза за местните дейности и за съставя-
не, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява бюджетна прогноза за 2021 - 2023 го-
дина на постъпленията от местни приходи и на раз-
ходите за местни дейности.

2. Одобрява прогноза за показателите за поетите 
ангажименти и задължения за разходи на Община 
Плевен за периода 2020 - 2021 год.

3. Одобрява индикативния разчет на средствата от 
Европейския съюз за периода 2021 - 2023 г.

4. Одобрява динамиката и състоянието на общин-
ския дълг за периода 2021 - 2023 г.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от 
Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 от На-
редба №10 за условията и реда за съставяне на три-
годишна бюджетна прогноза за местните дейности 
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Плевен, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0503/23.10.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-
кол № 20, 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 № 380/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на 

ползване на Военно формирование 32720 - с.Радишево, 
върху поземлен имот с идентификатор 61426.105.5, 
находящ се в землището на с.Радишево в местност-
та Голям орман с площ 3.377 дка

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. 39, ал. 4 от Закона за об-
щинската собственост и чл. 62, ал. 3 и 4 от Наредба 
№7/2005 г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди в полза на Военно формирование 
32720 - с.Радишево, ЕИК 1290101890293, за про-
веждане на полеви армейски учения, безвъзмездно 
право на ползване за срок от 5 (пет) години върху 
ПИ с идентификатор 61426.105.5, с площ 3.377 дка, 
находящ се в местността Голям орман в землището 
на с.Радишево, начин на трайно ползване - лозе, ка-
тегория на земята - пета, вид собственост - общин-
ска частна, актуван с АЧОС №40699/29.10.2014 г.

2. Всички разходи, свързани с ползването и под-
държането на предоставения по т.1 имот, са за смет-
ка на ползвателя.

3. Оправомощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за безвъзмездно право на ползване 
на имота по т. 1 с Командира на военно формиро-
вание 32720, съгласно действащите законови разпо-
редби и условията по предходната точка.

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. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост и чл. 62, ал. 3 и 4 от Наредба 
№7/2005 г. на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0507/04.11.2020 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-
кол № 20, 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 № 381/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване на Решение № 

1423/25.07.2019 год. на Общински съвет - Плевен 

с което е дадено Разрешение за изработването на 
проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен 
План на елементите на техническата инфраструк-
тура за определяне на трасе на местен път, свърз-
ващ Републикански път І-3 София-Русе - поземлен 
имот с идентификатор 56722.28.24 с общински път 
- поземлен имот с идентификатор 56722.30.100

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя т. 2 от Решение № 1423/25.07.2019 год. 
на Общински съвет - Плевен, която придобива след-
ния вид:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен 
устройствен план - Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за определяне на 
трасе на местен път, свързващ Републикански път 
І-3 София-Русе - поземлен имот с идентификатор 
56722.28.24 с начин на трайно ползване - за път от 
републиканската пътна мрежа, публична държав-
на собственост с общински път - поземлен имот 
с идентификатор 56722.30.100, с начин на трайно 
ползване - за местен път - публична общинска соб-
ственост, преминаващо през следните поземлени 
имоти: 29.731 с начин на трайно ползване - друго 
трайно насаждение, частна държавна собственост; 
29.42 с начин на трайно ползване - широколистна 
гора, частна държавна собственост; 29.32 с начин 
на трайно ползване - за селскостопански, горски 
ведомствен път - публична общинска собственост; 
29.55 с начин на трайно ползване - насип, насипи-
ще, публична общинска собственост; 29.60 с начин 
на трайно ползване - друг вид дървопроизводство, 
гора, частна общинска собственост и 29.33 с начин 
на трайно ползване - рибарник, публична общинска 
собственост.

ІІ. Изменя т. 3 от Решение № 1423/25.07.2019 год. 
на Общински съвет - Плевен, която придобива след-
ния вид:

3. Дава съгласие за прокарване на трасе на местен 
път, свързващ Републикански път І-3 София-Русе - 
поземлен имот с идентификатор 56722.28.24 с начин 
на трайно ползване - за път от републиканската пътна 
мрежа, публична държавна собственост с общински 
път - поземлен имот с идентификатор 56722.30.100, с 
начин на трайно ползване - за местен път - публична 
общинска собственост, преминаващо през следните 
поземлени имоти: 29.32 с начин на трайно ползване 
- за селскостопански, горски ведомствен път - пуб-
лична общинска собственост; 29.55 с начин на трай-
но ползване - насип, насипище, публична общинска 
собственост; 29.60 с начин на трайно ползване - друг 
вид дървопроизводство, гора, частна общинска соб-
ственост и 29.33 с начин на трайно ползване - рибар-
ник, публична общинска собственост.

ІІІ. В останалата си част Решение № 1423/25.07.2019 
год. на Общински съвет - Плевен се запазва непроме-
нено.

ІV. Настоящото решение е неразделна част от Ре-
шение № 1423/25.07.2019 год.

V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено лице да извърши необходимите прав-
ни 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 самоупра-
вление и местната администрация, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0515/11.11.2020 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 
20, точка 36 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 382/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имот - пуб-

лична общинска собственост, за частна собственост 
на Община Плевен и учредяване безвъзмездно право 
на ползване върху него на „ДКЦ ІІ - Плевен“ ЕООД

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. 6, ал. 1 и 3 и чл. 39, ал. 4 
от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 3 
от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява недвижим имот, актува с Акт за публична 
общинска собственост №38291/25.01.2013 г., предста-
вляващ помещение, находящо се на първия етаж от 
административната сграда на ул. „Сан Стефано“ №1 
в гр.Плевен, вдясно от входа на сградата, с площ 18,70 
кв.м. и с идентификатор 56722.659.865.3.11, за частна 
собственост на Община Плевен.

2. Учредява безвъзмездно право на ползване върху 
имота по т.1, за срок от 10 (десет) години на „Ди-
агностично - консултативен център ІІ - Плевен“ 
ЕООД, ЕИК 000411941.

3. Консумативите и другите разноски за поддър-
жане на имота са за сметка на ползвателя.

4. Забранява на ползвателя да преотдава предос-
тавения имот или части от него на трети лица без 
знанието на собственика - Община Плевен.

5. Упълномощава Кмета на Община Плевен да из-
даде последваща заповед и сключи с Управителя на 
„ДКЦ ІІ - Плевен“ ЕООД договор за безвъзмездно 
право на ползване на гореописания имот, съгласно 
действащите разпоредби.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и 3 и чл. 
39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 
62, ал. 3 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет - 
Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0516/11.11.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 12.11.2020 г., Протокол № 20, 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 № 383/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с доби-

та от „Паркстрой“ ЕООД дървесина
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за управление и разпореждане с 
добитата от „Паркстрой“ ЕООД дървесина, в резул-
тат на технологични операции по отсичане на опре-
делени за премахване дървета и окастряне на клони, 
както следва:

1.1. 50% от добитата дървесина да бъде предоста-
вена за управление и разпореждане на „Паркстрой“ 
ЕООД;

1.2. Останалите количества от 50% от дървесина-
та да бъдат използвани за нуждите на институциите 
на бюджетна издръжка към Община Плевен, имащи 
право да ползват безвъзмездно дървесина в размер 
до 15 пространствени кубични метра. Количествата 
да се предоставят след писмено представена заявка, 
одобрена от Кмета на Община Плевен и при усло-
вие, че за съответното бюджетно учреждение не са 
предвидени средства за отопление в одобрения за 
2020 година Сборен бюджет на Община Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено от него длъжностно лице да извърши 
всички правни и фактически действия в изпълнение 
на настоящото решение.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0508/04.11.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Прото-
кол № 20, 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 № 384/12.11.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на 

Общински съвет - Плевен
На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 16, 
ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандат 2019-2023 година, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира за заместник-председател на Общински 
съвет-Плевен Бойко Йорданов Тодоров.

Мотиви: На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация и чл. 
16, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общинската админи-
страция за мандат 2019-2023 година, , по предложение 
от група съветници „БСП за България“, с вх.№ ОбС-
0093-1/28.10.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 20, 
точка 40 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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През октомври „Тролейбу-
сен транспорт“ ЕООД отпраз-
нува 35 години от пускането на 
първата тролейбусна линия в 
Плевен. Това става на 7 октом-
ври, а по трасето от жп гарата 
до спирка „Моста” започват да 
се движат 7 машини. Тролейбу-
сите са руско производство и 
изпълняват графиците си в Пле-
вен почти 30 години. През 2013 
г., благодарение на Оператив-
ните програми на Европейския 
съюз, плевенската фирма за-
почна модернизацията на под-
вижния си състав. По проекта 

„Прилагане на мерки за подо-
бряване качеството на живот в 
градовете Бургас, Варна, Стара 
Загора и Плевен” бяха отпусна-
ти 37 347 075 лв., с които бяха 
закупени 40 нископодови не-
съчленени тролейбуси „Шкода 
Соларис”. С тях бе осигурена 
достъпна среда за хора с дви-
гателни затруднения. Паралел-
но с този проект се работеше и 
по друг - „Интегриран градски 
транспорт на Плевен”. По него 
ОП „Регионално развитие” от-
пусна безвъзмездно 17 971 659 
лв., с които в Плевен беше раз-

- Г-н Несторов, каква е равносмет-
ката за изминалите 35 години от екс-
плоатирането на електротранспорта в 
града?

- Най-важното за тези 35 години е, че 
успяхме да съхраним този вид транспорт 
в Плевен  и да го развием до европейско 
ниво. Стахаме града с 97% електриче-
ски транспорт и в най-скоро време ще 
достигнем 100% обществен транспорт с 
електрозадвижване.

Минахме през ремонти на старите 
тролейбуси. Няколко пъти подменяхме 
ламарините и ги боядисвахме. Правихме 
подови настилки, правихме рационали-
зации за да пригодим тролейбусите към 
нивото на напрежение на  контактната 
мрежа. Тролейбусите бяха на номинално 
напрежение 500 волта, а напрежението 
на мрежата е 700 волта. Мрежата беше 
изграждана за тролейбуси с тиристорно  
управление на тяговия двигател, а бяха 
доставени от тогавашния Съветски съюз 
тролейбуси с пусково спирачни съпроти-
вления на ниво на напрежението 500 вол-
та. От тази разлика в напрежението горя-
ха тягови  двигатели, помощни двигатели 
и други съоръжения. През годините под-
меняхме контактен проводник, боядис-
вахме стълбове и много други дейности. 
Пригодихме 4 тролейбуса за обслужване 
на трудно подвижни граждани.

След  приемането на България в Ев-
ропейския съюз през 2007 г., започнаха 
проектите съвместно с Община Плевен. 

Те бяха за изграждане на ново тролей-
бусно депо, нова контактна мрежа и ре-
хабилитация на старата. Доставихме 40 
тролейбуса по ОП „Околна среда”. За 
текущия програмен период (2014-2020) 
доставихме още 14 броя тролейбуса с 
тягови батерии, две аварийни коли и 
работим по тикет системата. По същата 
програма работим по проект “Утвържда-
ване на екологосъобразния обществен 
електротранспорт в гр. Плевен“, който е 
за доставка на 14 броя електробуса.

Минахме през монетарна реформа на 
лева, инфлация, масов фалит на банки и 
деноминация на лева, стигнахме до валу-
тен борд и сега ни предстои приемането 
на еврото или казано по друг начин, пре-
живяхме целия преход към демокрация, 
който не беше лесен. 

-  Как е дадено началото и до къде се 
е развил този транспорт за 35 години?

-  Началото е през 1882 година в Гер-
мания. А в България първата линия е в 
София до Горна баня в началото на 1941 
г. През 1956 се пускат тролейбуси и в 
Пловдив.

Плевен е третият  град с тролейбусен 
транспорт - от 1985 г. На 7 октомври е 
пусната първата линия Гарата - Моста.

В България  в 16 града е имало тро-
лейбусен транспорт, но в момента дейст-
ващ такъв има в 10 населени места..

 - Какъв е пътникопотокът, увели-
чава ли се или...

-  За съжаление пътникопотокът на-

малява, независимо, че въведохме  нови 
модерни тролейбуси - климатизирани, 
отоплени, редовни. Системата работи 
надеждно. А причината за това виждаме 
в демографската криза и намаляване на 
населението на Плевен. Както и на пре-
калено многото лични коли. В този ред 
на мисли ще кажа, че е необходимо да се 
разшири синята зона, което ще стимули-
ра използването на електротранспорта. 
Към момента тролейбусният и автобусен 
транспорт в града се използва най-много 
от ученици и възрастни граждани.

-   Колко са работещите във фирма-
та като тролейбусни шофьори и колко 
от тях са жени? 

- Тролейбусните ни шофьори са 119. От 
тях към момента имаме 7 жени. И като го-
ворим за статистика искам да подчертая, 
че днес „Тролейбусен транспорт” ЕООД 
– Плевен поддържа 17 линии. Машините 
ни минават за година 2 600 000 км, а път-
ниците ни за 2019 година са 20 518 706.

-  Предвид на повсеместото задръст-
ване от автомобили в града, има ли 
текучество сред шофьорите и какво 
прави фирмата за „набавяне” на този 
персонал?

- С тролейбусните шофьори поло-
жението е много променливо. Преди 
Ковид-епидемията имаше недостиг на 
кадри. Работихме с много пенсионери. 
Сега се появиха повече желаещи млади 
хора за тази професия и започнахме леко 
да подмладяваме състава, но все още 

разчитаме на кадри в пенсионна възраст. 
Обучението на кадри се извършва в Пле-
вен. Необходимо е кандидатът да има ка-
тегория  „Д”.

-  Новост за града ни ще е така наре-
чената „тикет система”. Тя трябваше 
да стартира преди година, но нещо я 
забави. Какво е то? Какви са трудно-
стите по въвеждането й и с какво тя 
ще облекчи пътуващите?

- Фирмата, която изгражда и въвежда 
„Тикет системата“, е унгарска. Част от 
забавата се дължи и на Ковид-епидеми-
ята, защото пътуванията бяха невъзмож-
ни. Друг елемент от забавата се дължи 
на внедряване на системата към НАП, 
съгласно Наредба №18, която постоянно 
търпи промени. В момента сме на по-
следната права  с връзката на системата с 
НАП. След това ще преминем към функ-
ционалните проби в реално време.

-  Какви са плановете за развитие 
на фирмата през следващите 5-10 го-
дини?

- В момента работим заедно с Об-
щина Плевен по проект “Утвърждаване 
на екологосъобразния обществен елек-
тротранспорт в гр Плевен“ по ОПОС 
2014-2020. Очакваме доставка на 14 
броя електрически автобуса и зарядни 
станции към тях. Подготвяме и проекти 
за новия програмен период 2021-2027 
година, свързани с рехабилитацията на  
старата контактна мрежа и токоизправи-
телните станции.

35 години „Тролейбусен транспорт” в Плевен
ширена, оптимизирана, 
реконструирана и по-
добрена тролейбусна-
та мрежа. Изградено е 
ново тролейбусно депо 
и интелигентна система 
за управление на трафи-
ка. Внедрена е система 
за управление на ма-
сов градски обществен 
транспорт, облагороде-
ни са спирки и е проек-
тирана и израдена 10,5 
км велоалейна мрежа.

През следващия 
Програмен период 
проектите за екологи-
чен транспорт в Пле-
вен продължиха. По 
ОП „Региони в растеж 
2014-2020” беше разра-
ботен проект „Развитие 
на интегриран градски 
транспорт на Плевен“ по кой-
то бяха отпуснати 17 249 286 
лева. Със средствата продължи 
закупуването на нови тролеи. 
Така „Тролейбусен транспорт” 
ЕООД – Плевен се сдоби с още 
14 нови тролейбуса “Соларис 
Тролино 12”, сервизна машина 
за контактната мрежа и влекач, 
беше разработена електронна 
система за таксуване и изграде-
но видеонаблюдение на ключо-
ви кръстовища в града. 

По ОП „Околна среда” в 
момента текат процедури по 
доставка на 14 електробуса и 
зарядни станции. Новите маши-
ни също ще станат собственост 

Електротранспортът в града ни е на европейско ниво
инж. Ангел Несторов, управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД: 

на „Тролейбусен транспорт” 
ЕООД – Плевен и ще заменят 
остарелите автобуси, които сега 
обслужват транспортната схема 
на Плевен извън местата с кон-
тактна мрежа. Проектът е с на-
именование „Утвърждаване на 
екологосъобразния обществен 
електротранспорт в Плевен” и 
по него ще бъдат отпуснати 17 
937 524 лева. 

Повишаването на привле-
кателността на обществения 
транспорт в Плевен, правейки 
го екологосъобразен направи 
града ни един от малкото в Ев-
ропа, които залагат изцяло на 
електротранспорта. Благодаре-

ние на оперативните програми, 
през последните пет години в 
Плевен са инвестирани малко 
над 89 милиона лева в закупува-
нето на нови тролейбуси и елек-
тробуси за нуждите на „Тро-
лейбусен транспорт” ЕООД. С 
въвеждането на нови участъци 
дължината на контактната мре-
жа в града ни вече е 55 км. Но-
вото тролейбусно депо, намира-
що се в жк „Дружба“, е с площ 
от 13 275 кв.м. и в него домуват 
всички налични в предприяти-
ето машини. Старото депо пък 
ще бъде използвано за гараж на 
очакваните в близко време елек-
тробуси.


