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ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Уважаеми съграждани,
Изпращаме 2020 с облекчение... Беше тежка, трудна, тревожна, за много хора по светаи трагична...
Човек е така устроен обаче,
че винаги гледа с надежда напред в очакване на по-доброто
- за себе си, за близките и приятелите...
Иска ми се да вярвам, че настъпващата след броени часове
Нова година ще донесе и на хората по света, и на всички нас
облекчение, че ще сбъдне повече
от нашите мечти и планове!!!
Доброто знамение е налице днес следобяд над Плевен изгря
пъстроцветна дъга, че даже
двойна! Никога досега не бях
виждал такава на 31.12.!!!
Нека приемем този знак
като символ на Новата година, нека тя ви донесе букет от
пъстроцветни положителни
емоции, нека е здрава и успешна
за всички!!!
Пожелавам ви спокойни и
уютни празници!
Наздраве, със здраве и на
многая лета !!!
Георг Спартански,
кмет на Община Плевен
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Общински хор
„Гена Димитрова“
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Таксата за битови отпадъци в община Плевен
няма да се увеличава през 2021 година
Общински съвет - Плевен
прие на последната за годината
сесия План-сметката за приходите от такса битови отпадъци
и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията
на община Плевен за 2021 год.
Таксата за битови отпадъци за
населените места няма да се
увеличава. Действащите в момента размери на таксата са определени с Решение на Общинския съвет от 21.12.2015 год.
Размерите на такса битови
отпадъци, които ще са в сила и
през 2021 год., са следните:
- за гр. Плевен за жилищни и
нежилищни имоти на граждани
и за жилищни имоти на предприятия - 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- за гр. Плевен за нежилищни
имоти на предприятия - 4,814
на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната

оценка на имота;
- за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на
граждани и за жилищни имоти
на предприятия в строителнорегулационни граници - 1,2 на
хиляда от данъчната оценка на
имота;
- за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в
строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и
данъчната оценка на имота.
За останалите населени места с организирано сметоизвозване:
- за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в
строително-регулационни граници - 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- за нежилищни имоти на
предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната

стойност и данъчната оценка на
имота;
- за кметство Опанец /старо
село/ - за имотите, попадащи извън строително-регулационни
граници, ще се извършва само
услугата поддържане чистотата
на териториите за обществено
ползване - в размер на 29,06 %
от общия промил за жилищни и
нежилищни имоти.
Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и
такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: за сгради,
собственост на организации на
хора с увреждания, които не са
отдадени под наем; за сгради
на училища, висши училища и
академии, използвани за учебен процес и научна дейност;
за музеи, галерии, библиотеки и
читалища, които не са отдадени
под наем.
Прогнозните
разходи
в
План-сметката за приходи от
такса битови отпадъци и разхо-

дите за услуги по събирането,
извозването и обезвреждането
на битови отпадъци и чистотата
на територията на община Плевен за 2021 год. са 13 171 500 лв.
При определяне на прогнозните
разходи за дейностите е взето
под внимание предстоящото
сключване на нови договори
по почистване и третиране на
отпадъците, а също и завишените нормативни изисквания
по управление на отпадъците и
подобряване качеството на атмосферния въздух, обвързано с
качественото и редовно почистване на улиците. Прогнозната
стойност за сметосъбиране и
сметоизвозване е 3 360 000 лв.
с ДДС. За почистване по райони
в града - на улици, обществени
места, паркове, градинки, речни
корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания,
както и трикратно миене през
годината, заложените средства
са 4 500 000 лв. с ДДС.
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Председателят на ОбС за важните
решения на 2020 година

Мартин Митев

Важните решения на 2020
година, приети от Общинския
съвет и очакванията за новата
2021 година бяха тема на заключителна пресконференция на
председателя на ОбС Мартин
Митев с журналисти, дадена в
края на миналата година. „Ако
трябва да започна с някакво обобщение за тази година, може
би думата би била една - трудна.
Трудна, необичайна, година на
много неизвестности. 2020 постави на изпитание всички нас
- и в личен, и в професионален
план. Пренареди приоритети
ни”, сподели Митев. И допълни, че за Общински съвет - Плевен това беше и първа година
от новия мандат. “Започнахме
трудно. Вероятно всеки от вас
помни началото - два пъти полагане на клетва, два пъти гласуване на ръководство, Бюджет
2020 бе приет след трето заседание. И след това трудно начало
последва и голямото изпитание
- C0VID-19. Това пренареди
дневния ред на всички. Новите условия наложиха да търсим
нови варианти за работа, защото
Общинският съвет не може да
спре да работи. Това означава
да блокираме живота и работата
в Общината, плановете на редица граждани, движението по
бюджета. Затова в тези месеци
приложихме различни методи за
заседания- заседавахме и в зала
„Катя Попова“, в зала „Плевен“,
при нов ред в зала „Гена Димитрова“, наложи се и извъзредна
онлайн сесия.
Пандемията успя да отложи

само едно наше заседание - през
октомври, и то поради извънредни обстоятелства, възникнали
буквално в навечерието на сесията.
За да спазваме противоепидемичните мерки и изисквания
в залата, от август започнахме
да излъчваме сесиите онлайн в
реално време на интернет страницата ни. Следващата стъпка в
тази посока ще бъде за изцяло
онлайн сесии. Това трябва да се
случи от януари 2021 г., в момента върви изчистване на последните технически подробности.
Що се касае до по-важните
решения, приети тази година,
може да се каже, че освен обичайните, акцент са и поредица
наши решения в подкрепа на
местния бизнес.
Най-важното решение за
2020 година безспорно е това за
Бюджета. Приехме го в края на
март в условията на извънредна
обстановка и с презумцията, че
по-добре несъвършен бюджет,
но някакъв в ситуацията, в която
се намирахме всички. Освен това
многократно съм казвал, че бюджетът не е свещена крава и той
може да бъде променян по всяко
време на годината.
През април гласувахме веднага и друго важно решение избрахме Комисията за мандат
2019-2023 г., която разпределя
средствата за подпомагане решаването на репродуктивни
проблеми на граждани в общината. Почти всеки месец Здравната ни комисия разглежда десетки заявления, които преди
това изчакваха да започнем процедурата.
Отново през април приехме
решение, с което мога да кажа,
че сме горди - удостоихме маестро Пламен Джуров с почетното звание „Почетен гражданин
на Плевен“. С маестро Джуров
се видяхме преди около месец
при негово гостуване в Плевен
за концерта за 60-годишнината
на Музикалното училище. Усложнената епидемиологична об-

становка отложи връчването на
званието за празничния 15 май
2021 г.
ВВВУ „Г. Бенковски“ получи
сградата на бившето училище
„Марин Дринов“ в Плевен за
разкриване на факултет. Там вече
се работи усилено, имат и осигурено финансиране.
В категорията важни решения
бих добавил и тези, с които дадохме предварително съгласие
за прокарване на трасето на АМ
„Хемус” в участъка, преминаващо през общински поземлени
имоти.
И да не забравяме - след
12-годишна процедура, включваща поредица съгласувания и обсъждания, през септември приехме Общия устройствен план
на град Плевен и землището му.
Предстои това да се случи и за
общината, но не бих могъл да се
ангажирам на този етап със срокове.
И отново в тази връзка на последната сесия преди дни приехме още едно добро решение за
парка - да се учреди безвъзмездно право на ползване за 10 години за фондация „Аз съм Кайлъка” върху недвижим нежилищен
имот - частна общинска собственост. Става дума за вилата,
ползвана от ген. Иван Винаров
в последните години от живота
му. Вярвам на тази Фондация и
знам, че ще изпълнят обещанията си. Тяхната идея е след ремонта там да бъде създадена експозиция, посветена на личности,
повлияли положително на развитието на Плевен. Средствата,
необходими за ремонта, както и
консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на къщата, ще са изцяло
за сметка на „Аз съм Кайлъка“.
Ще се спра накратко и на
поредицата решения, които Общинският съвет прие, за да помогнем с каквото можем при създалата се извънредна ситуация с
C0VID-19:
През април дадохме съгласие 10 000 лв. от бюджета на

Общината да бъдат дарени на
Вирусологичната лаборатория
към Медицинския университет.
Средствата бяха за закупуване
на консумативи за изследване на
C0VID-19.
Отново през април приехме
първия пакет от икономически
мерки в подкрепа на местния
бизнес - Освободихме изцяло
ползвателите на общински терени от задълженията за заплащане на местни такси, определени в
общинската Наредба №17; Освободихме изцяло наемателите на
общински нежилищни недвижими имоти, управлявани от ОП
„Жилфонд” от заплащане на месечни наемни цени; Променихме
концесионни договори. Допълнихме тези мерки и с други в
следващите месеци, включително и на последното ни заседание.
Отново с решение на Общинския съвет бе дадено съгласие за
трансфер от общинския бюджет
от 10 000 лв. за РЦХТ - Плевен.
Средствата са за Кабинета за извличане на кръвна плазма.
Променихме и Правилника
за условията, реда и критериите
за съфинансиране на проекти в
сферата на културата в общината. Така формациите и съставите, които изпитват липса на финансови ресурси в условията на
пандемията, получиха възможност за 100% общинско финансиране на свои проекти със средствата от Раздел III на Културния
календар.
В резултат на всичко това естествено изниква въпросът за
финансовото състояние на Общината?
Бих казал, че не е лесно, но
на този етап се справяме. Към 1
май тази година, т.е. в първите
месеци на обявеното извънредно
положение в страната, се бяхме
притеснили сериозно относно
местните приходи в бюджета.
Притеснението ни идваше от
това, че съпоставяйки изпълнението на тази част в него към
посочената дата на текущата година и цифрите за същия период

Правителството предостави за управление на Общината част от „Кайлъка”
На свое на онлайн заседание Общинският съвет на Плевен излезе с решение да бъде изготвено предложение
до Министерски съвет за безвъзмездно
предоставяне за управление на Община Плевен на недвижими имоти - публична държавна собственост, представляващи част от парк „Кайлъка“.
Решението бе прието с 36 гласа „за“,
4 общински съветници гласуваха „въздържал се“, против нямаше.
Председателят на Общинския съвет
Мартин Митев заяви, че на практика
става дума за решение, с което Община
Плевен ще се ангажира с поддръжката,
опазването и реновирането на съответната част от „Кайлъка“, който е една от
емблемите на града ни.
На заседание през месец декември
правителството прие решение да пре-

достави на Община Плевен безвъзмездно за управление 37 недвижими
имота - публична държавна собственост, които са част от парк „Кайлъка“.
Така ще се създаде възможност за поефективното им стопанисване и поддържка, свързани с облагородяване на
зелените площи и създаването на нови,
ремонт на парковото обзавеждане и др.
“След като на 04.12.2020 на извънредно заседание на правителството бе
решено частта от парк “Кайлъка” - от
входа на парка до хотел “Кайлъка” да
бъде предоставена за управление на
Община Плевен и с това беше сложен край на една дългодишна, почти
20-годишна сага, на редовно заседание на Министерския съвет целево
на община Плевен бяха отпуснати и 1
милион лева за поддръжка и ремонтни

дейности в парка и прилежащата инфраструктура.”, съобщи кметът Георг
Спартански.
“Това решение най-сетне ще ни даде
възможност да приведем и поддържаме
в добро състояние тази най-обитаема
от плевенчани и гостите на града паркова част, чрез целогодишно извършване на дейностите, свързани с нуждите
на парка”, посочва Спартански.
Като бонус община Плевен получи
и още 1,3 милиона лв. целево финансиране за основен ремонт на улици.
“Сумата няма да реши всички наши
потребности, десетки са гражданските
подписки до кмета на общината и общинските съветници, но е значителна
помощ в посока на усилията ни да подобряваме състоянието на инфраструктурата!”, отбелязва Георг Спартански.

от миналата, изоставането беше
с около 6 млн. лв. Сума, меко казано, доста сериозна на фона на
собствените ни приходи. Разбира
се, че имаше много причини за
тези показатели - много срокове
бяха изтеглени, разсрочени бяха
сроковете за плащане на местните данъци и такси, наблюдаваха
се и почти нулеви нива на сделките с движими и недвижими
имоти и т.н. Към 1 юли успяхме
частично да наваксаме и тази
разлика беше стопена на минус 2
млн. лв. Справката към десетмесечието показва, че изоставането
е от 2,5 млн. лв. Този дефицит
няма как да бъде наваксан до
края на годината, може евентуално да бъде само намален.
Със свиване на разходите
там, където това е възможно, и
запазвайки добрата финансова
дисциплина, която имаме в Община Плевен, считам, че няма да
се наложи да се възползваме от
възможността, която държавата
предоставя на общините за безлихвен заем от Републиканския
бюджет в момента. Да, ситуацията е сложна и никой не е в състояние да прогнозира докога ще
продължим в условията на пандемия.
Очакванията ми за 2021 година?
Много ми се иска да бъда оптимист, но съм по-скоро реалист.
Личното ми мнение е, че трябва
да бъдем изключително внимателни при формиране на Бюджет
2021. На този етап не бих могъл
да коментирам числа, защото все
още нямаме внесен проект за
бюджет. Но смятам, че бюджета
на Община Плевен за догодина
трябва да бъде рестриктивен, но
с уговорката - рестрикции само в
рамките на разумното.
Категорично заявявам, че ще
запазим и ще продължим да финансираме всички културни институти на общинска издръжка.
Няма да оставим и спортните
клубове, ще продължим да помагаме финансово и там според
възможностите на бюджета.“

Наемателите на общински обекти,
преустановили работа заради пандемията,
се освобождават изцяло от наемни вноски
Наематели на обекти общинска собственост,
преустановили работа заради пандемията от
COVID-19, да бъдат освободени изцяло от задълженията за наемни вноски, това решение приеха
единодушно общинските съветници на редовната сесия през декември. Изцяло от задълженията ще бъдат освободени всички ползватели
на общински имоти, в които са преустановени
дейности, упоменати в Заповедта на здравния
министър от 25 ноември 2020 год. /учебни заведения, фитнес центрове и заведения за хранене
и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за
туризма и др./. С решението Общински съвет Плевен, допълва мерките в подкрепа на местния
бизнес в условията на пандемията. Решението е
за срок от 28.11.2020 год. до отмяна на съответната Заповед от здравния министър.

брой 82
8.01.2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 385/03.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Временна промяна в общинска транспортна схема
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните
превози
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. До 31.01.2021 г. или до изричната отмяна на обявената извънредна епидемична
обстановка, долуизброените линии в делнични дни да се изпълняват с часовете от
маршрутните разписания за празнични дни, без диапазона от 06:30 ч. до 08:30 ч. и
от 16:30 ч. до 18:30 ч:
1. Тролейбусна линия №1 „Сторгозия - Втора клинична база“, маршрутни разписания №11 и №12;
2. Тролейбусна линия №33 „Сторгозия - Моста“, маршрутни разписания №331,
№332, №333, №334;
3. Тролейбусна линия №44 „ЛВТ - Първа клинична база - Моста“, маршрутно
разписания №447;
4. Тролейбусна линия №5 „Дружба - ж.п. гара - Дружба“, маршрутни разписания
№51, №52, №53, №54;
5. Тролейбусна линия №6 „ж.п. гара - Балканстрой - ж.п. гара“, маршрутно разписание №61;
6. Тролейбусна линия №7 „ЛВТ - Моста - ЛВТ“, маршрутни разписания №71,
№72, №73, №74;
7. Тролейбусна линия №8 „Сторгозия - Дружба - Сторгозия“, маршрутни разписания №81 и №82;
8. Тролейбусна линия №9 „Дружба - ж.п. гара - Дружба“, маршрутни разписания
№91, №92, №93, №94;
9. Тролейбусна линия №91 „Дружба - Практикер - ЛВТ“, маршрутно разписание №911.
ІІ. Делничните маршрутни разписания за тролейбусни линии, непосочени изрично в т.І не се променят.
ІІІ. В периода по т.І да не се изпълняват тролейбусни линии №57 „ЛВТ - Дружба
- ЛВТ“ и №93 „Дружба - Сторгозия“.
ІV. Запазват се всички маршрутни разписания, изпълнявани през празничните дни.
V. Решението влиза в сила от 07.12.2020 г.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0526/18.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 03.12.2020 г., Протокол № 21, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
Р Е Ш Е Н И Е № 386/03.12.2020 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните
превози
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Спира до 31.01.2021 г. или до изричната отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка изпълнението на маршрутни разписания за курсове от общинска
транспортна схема по автобусна линия Плевен - Буковлък:
1.1. от гр. Плевен - 10:30 ч.; 11:30 ч.; 15:30 ч.; 16:30 ч.;
1.2. от с. Буковлък - 11:00 ч.; 12:00 ч.; 16:00 ч.; 17:00 ч.
2. Спира до 31.01.2021 г. или до изричната отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка изпълнението на маршрутни разписания за курсове от общинска
транспортна схема по автобусна линия Плевен - Върбица:
2.1. от гр. Плевен - 14:15 ч.;
2.2. от с. Върбица - 14:45 ч.
3. Решението влиза в сила от 07.12.2020 г.
4. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Плевен.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0519/16.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 03.12.2020 г., Протокол № 21, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		

3

съвет на Република България, чрез Областен управител - Плевен, за безвъзмездно СТИиЕ“.
управление недвижими имоти - публична държавна собственост с цел тяхното уп- II. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 32 за изграждане елеравление от Община Плевен, представляващи част от парк „Кайлъка“, гр. Плевен, ментите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен влиза
Община Плевен с идентификатори както следва :
в сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка
1
Поземлен имот 56722.621.33
с ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
2
Поземлен имот 56722.621.31
чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 75-77, чл.79 и чл. 195, ал. 2 от Административнопроцесуалния
3
Поземлен имот 56722.621.34
кодекс, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
4
Поземлен имот 56722.621.32
ОбС-0492/19.10.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
5
Поземлен имот 56722.621.27
печат на Общински съвет - Плевен.
6
Поземлен имот 56722.621.22
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
7
Поземлен имот 56722.621.24
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Поземлен имот 56722.621.12
Поземлен имот 56722.621.5
Поземлен имот 56722.621.25
Поземлен имот 56722.621.4
Поземлен имот 56722.621.11
Поземлен имот 56722.621.7
Поземлен имот 56722.621.46
Поземлен имот 56722.621.47
Поземлен имот 56722.621.44
Поземлен имот 56722.621.59
Поземлен имот 56722.621.60
Поземлен имот 56722.621.62
Поземлен имот 56722.621.55
Поземлен имот 56722.621.53
Поземлен имот 56722.621.48
Поземлен имот 56722.621.50
Поземлен имот 56722.621.43
Поземлен имот 56722.621.42
Поземлен имот 56722.621.49
Поземлен имот 56722.621.45
Поземлен имот 56722.621.39
Поземлен имот 56722.621.52
Поземлен имот 56722.621.37
Поземлен имот 56722.621.35
Поземлен имот 56722.621.36
Поземлен имот 56722.621.26
Поземлен имот 56722.621.28
Поземлен имот 56722.621.51
Поземлен имот 56722.621.57
Поземлен имот 56722.621.40

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да предприеме всички необходими
правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящето решение
и да сключи договор за безвъзмездно управление за Община Плевен върху имотите
по т.1, съгласно 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. 6, ал.2 от Правилника за приложение на закона за държавната собственост, във връзка с чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона
за държавната собственост, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0544/02.12.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 03.12.2020 г., Протокол № 21, 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 № 389/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №32/2016
г. на Общински съвет - Плевен за изглаждане на елементите на техническата
Р Е Ш Е Н И Е № 387/03.12.2020 г., гр. Плевен
инфраструктура и на територията на община Плевен
ОТНОСНО: Временно спиране на изпълнението на курсове от общинската На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 23 от Закона за местното самоутранспортна схема
правление и местната администрация и чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от Закона за
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са- нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 75-77, чл.79 и чл. 195, ал. 2
моуправление и местната администрация и чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните от Административнопроцесуалния кодекс,
превози
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Р Е Ш И:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32/2016 г. на ОбщинІ. Спира до 31.01.2021 г. или до изричната отмяна на обявената извънредна епиде- ски съвет - Плевен, за изграждане елементите на техническата инфраструктура на
мична обстановка изпълнението на маршрутни разписания по автобусни линии от територията на община Плевен, както следва:
общинската транспортна схема, както следва:
§1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Автобусна линия „Плевен - Гривица“, с маршрутни разписания с час на тръгване:
1. Алинея първа се изменя и добива следното съдържание:
1.1. от гр. Плевен - 08:30 ч.; 11:30 ч.; 16:00 ч.; 20:00 ч.;
„(1) На територията на община Плевен се допуска строителството на нови во1.2. от с. Гривица - 09:00 ч.; 12:00 ч.; 16:30 ч.; 20:30 ч.
доснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабдителни и далекосъ2. Автобусна линия „Плевен - Славяново“, с маршрутни разписания с час на тръгване: общителни мрежи само въз основа на предварително одобрен Годишен общински
2.1. от гр. Плевен - 06:30 ч.;08:30 ч.; 09:30 ч.;13:30 ч.;17:30 ч.; 19:45 ч.
инвестиционен план за намерения на операторите на съответните мрежи (експло2.2. от гр.Славяново - 07:15 ч.; 08:15 ч.; 12:30 ч.; 16:30 ч.; 18:30 ч.
атационните дружества).
3. Автобусна линия „Плевен - Бохот“ с с маршрутни разписания с час на тръгване: 2. Създават се нови алинеи 2, 3 и 4 със следното съдържание:
3.1. от гр.Плевен - 05:32 ч.; 08:40 ч.; 19:10 ч.
„(2) Всички оператори на мрежи (експлоатационни дружества) по ал.1 са длъжни
3.2. от с.Бохот - 06:11 ч.; 09:30 ч.; 20:00 ч.
в срок до 15 декември да представят в общината своите годишни инвестиционни
4. Основна градска автобусна линия №9 „Втора клинична база - Балканстрой“.
планове за следващата календарна година.
5. Основна градска автобусна линия №12 „ЛВТ - Втора клинична база“.
(3) Годишният общински инвестиционен план се изготвя от Директора на Дирек6. Основна градска автобусна линия №84 „ж.к.Дружба 1 - Втора клинична база“. ция СТИиЕ въз основа на постъпилите планове по ал. 2 в срок до 31 декември. При
7. Основна градска автобусна линия №13 „ж.к.Кайлъка - Втора клинична база“.
изготвянето на плана задължително се извършва групиране на заявките на отдел8. Автобусна линия „Плевен - Пелишат“ с маршрутни разписания с час на тръгване: ните оператори за съответните мрежи за съвместното им изграждане по отделните
8.1. от гр.Плевен - 15:30 ч.
райони.“
8.2. от с.Пелиша - 16:30 ч.
(4) Годишният общински инвестиционен план се одобрява от Кмета на Общината
9. Автобусна линия „Плевен - Къшин“ с маршрутни разписания с час на тръгване: в срок до 10 януари на текущата година.“
9.1. от гр.Плевен - 17:15 ч.
3. Досегашните алинеи 2 и 3 се заличават.
9.2. от с.Къшин - 17:40 ч.
§2. Чл. 3 от Наредбата се изменя, както следва:
ІІ. Решението влиза в сила от 07.12.2020 г.
„Чл.3.(1) Право на прокарване на нови водоснабдителни, канализационни, енергоІІІ. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Плевен. снабдителни, газоснабдителни и далекосъобщителни мрежи през имоти - общинска
Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест- собственост, се учредява със заповед на Кмета на Общината на основание чл.193
ното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.5 от Закона за автомо- от ЗУТ.
билните превози, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с (2) За издаване на заповедта по ал.1 заинтересованите физически или юридичевх.№ ОбС-0525/18.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено ски лица подават в Центъра за административно обслужване на Общината следните
на 03.12.2020 г., Протокол № 21, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с официал- документи:
ния печат на Общински съвет - Плевен.
1. Заявление по образец;
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 2. Копие от съгласуван работен проект с количествени или количествено-стой		
ностни сметки;
3. Проект за организация на движението;
Р Е Ш Е Н И Е № 388/03.12.2020 г., гр. Плевен
4. Документ за внесена гаранция;
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за управление на Община Плевен на не- 5.Договор за поддържане на изкопните работи и възстановяване по чл. 11, ал. 2
движими имоти - публична държавна собственост, представляващи част от парк от Наредбата.
6. Възлагателно писмо от възложителя до изпълнителя по договора по т. 5 за въз„Кайлъка“, гр. Плевен, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само- становяване на уличните настилки, които предстои да бъдат разкопани.
управление и местната администрация, чл. 6, ал.2 от Правилника за приложение (3) За всеки отделен заявител се издава отделна заповед за учредяване право на
на закона за държавната собственост, във връзка с чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за прокарване по реда на чл. 193 от ЗУТ, независимо че ще бъде използван един изкоп
за полагане.
държавната собственост
(4) При техническа невъзможност за полагане на различните проводи в един изкоп (поради спазване на техническите изисквания) прокопаването се извършва по
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
самостоятелни трасета, но едновременно за всичките проводи.“
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Плевен да изготви предложение до Министерски §3. Навсякъде в Наредбата изразът „Дирекция СТИКР“ се заменя с „Дирекция

Р Е Ш Е Н И Е № 390/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово
подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен
На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.3,
чл.26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен, както следва:
§1. Изменя ГЛАВА ВТОРА, както следва:
1. Чл.5. придобива следния вид:
„Със средства, отпускани от Община Плевен се финансират учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност на плевенски спортни клубове с ДЮШ /Детско-юношеска школа/“.
2. Чл.6. придобива следния вид:
„За финансово подпомагане на дейностите, посочени в предходния член, могат да
кандидатстват само спортни клубове по чл.12 от Закона за физическото възпитание
и спорта (ЗФВС), отговарящи на следните условия:
3. Чл.6, т.2 придобива следния вид:
„Състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по
съответния спорт във възрастова група мъже/жени, да водят тренировъчен и учебен
процес основно на територията на Община Плевен и да са участвали в държавния
спортен календар“.
4. Чл.6, т.7 придобива следния вид:
„Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти и да имат вписан Годишен финансов отчет за предходната година в Търговския регистър“
5. Чл.6, т.9 придобива следния вид:
„Да имат треньори с професионална правоспособност и квалификация, вписани
в регистъра на спортно-педагогическите кадри към ММС към съответния клуб.“
6. Чл.7, т.3 придобива следния вид:
„Плевенски спортни клубове, на които Община Плевен е предоставила финансово
подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на тази Наредба и/или
право на ползване на спортна база и договорът им е прекратен от Община Плевен
по тяхна вина.“
7. Чл.7, т.4 придобива следния вид:
Плевенски спортни клубове, които не отговарят на изискванията на чл. 14 и за
които са в сила обстоятелствата по чл. 24 (1) от ЗФВС.
§2. Изменя ГЛАВА ТРЕТА, както следва:
1. Чл.9, т.8. придобива следния вид:
„т.8. Копие от официалната картотека на състезателите на спортния клуб и копие
на ученическа карта на картотекирани състезатели в училищна възраст.“
2. Чл.10 придобива следния вид:
„В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.8 Кметът на Община Плевен със
заповед назначава комисия в състав от 7 члена, включваща правоспособен юрист от
отдел „Правно и нормативно обслужване“, икономист-експерт от дирекция „ФСД и
УС“, 2-ма служители от отдел „Спорт“ на Община Плевен и двама членове на Постоянната комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм” към Общински съвет
- Плевен. Председател на Комисията е Заместник-кмет „Проекти и хуманитарни
дейности“ при Община Плевен.“
3. В Чл.11, създава нова ал. (2) със следния текст:
„ал. (2) Изчислени точки, за които няма представени от клуба съответстващи документи по чл.9, се изваждат от общия сбор точки на спортния клуб.“
4. В Чл.11 създава нова ал. (3) със следния текст:
„ал. (3) При отчитане на броя и резултатите на картотекираните състезатели в
училищна възраст се вземат предвид само учащите се в училища на територията
на Община Плевен.“
§3. Изменя ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, както следва:
1. Чл.16, т. 4. придобива следния вид:
„Актуален списък на групите при ДЮШ, съдържащ трите имена и дата на раждане на спортистите, които са участвали в държавното първенство на съответната
федерация по възрастови групи, копие на картотека и копие на ученическа карта на
състезателите в училищна възраст.“
2. В Чл.16 се добавя нова т. 7 със следния текст:
„7. Справка-информация /протоколи/ за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране
на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участващите отбори в първенството.“
3. В Чл.17 се добавя нова ал.(2) със следния текст:
„ал.(2) Изчислени точки, които не са доказани с представени от спортния клуб
съответстващи документи по чл.16, се изваждат от общия сбор точки на спортния
клуб.“
4. В Чл.17 се добавя се нова ал. (3) със следния текст:
„ал.(3) При отчитане на броя на картотекираните състезатели в училищна възраст
се вземат предвид само учащите се в училища на територията на Община Плевен.“
§4. Изменя ГЛАВА ШЕСТА, както следва:
1. Заглавието на ГЛАВА ШЕСТА придобива следния вид:
„ ГЛАВА ШЕСТА „ОТЧЕТ, КОНТРОЛ И САНКЦИИ“
2. В Чл.26.(1) се добавя нова т.5 със следния текст:
„5.такси за участие в състезание“
3. Чл.26.(1) се добавя нова т.6 със следния текст:
„6.такси за картотекиране на състезатели“.
5. Чл.28. придобива следния вид:
„ чл.28. Финансови средства, използвани не по предназначение съгласно чл. 26,
както и такива, за които в отчета няма представени разходооправдателни документи, се възстановяват от спортния клуб в пълен размер, ведно със законовата лихва
от датата на получаването.“
6. Чл.29. (1) придобива следния вид:
„чл.29. Разходването на средствата, преведени с последния транш, е до края на
годината, а отчитането на средствата от последния транш е до 31 януари на следващата календарна година с Формуляр за отчет по Приложение № 8, придружен с
годишен отчет за дейността на клуба за предходната година.“
6. Чл.29. (3) придобива следния вид:
„ал.(3) Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и декларации с невярно съдържание, отчели финансови средства чрез недобросъвестно представени или некоректни документи, както
и клубове, нарушили договорите за ползване на общинска спортна база, се лишават
от финансово подпомагане за срок от 2 (две) години.“
§5. Изменя ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, както следва:
1. §1. Придобива следния вид:
„§1.Тази Наредба се приема на основание чл. 6, ал.1, чл. 64, чл. 123 и чл. 133 от
Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, направен с оглед изискванията на чл.
28, ал. 1 и 2 от ЗНА.“
2. Създава нов §5 със следния текст:
„§5. С оглед настъпилата епидемична обстановка през 2020 г., настоящата Наредба допуска възможността за календарната 2021 г. спортните клубове да избират
дали да кандидатстват с точките си от 2019 г. или от 2020 г. За 2019 г. се подава
заявление в свободен текст. За 2020 г. се подават формуляр и документи съгласно
изискванията на Наредбата.“
§6. В ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ТАБЛИЦА 2, в текста под таблицата се поправя техниче-
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ска грешка и текстът придобива следния вид:
„Плевенски спортен клуб, общо за всички възрастови групи, има право да отчете
не повече от 2 национални турнира с не по-малко от 8 участващи клуба и 1 държавно първенство. Максималният брой резултати в една възрастова група, общо за
двата пола, не може да надвишава 24. Отчитането на резултатите на един състезател
може да бъде само в един вид спорт и общо до 3 класирания.
Плевенски спортен клуб може да отчита резултати от Олимпийски игри, Световни, Европейски и Балкански първенства и 1 международен турнир, като всеки състезател може да посочи до 4 резултата, общо за всички.“
§7. В ТАБЛИЦА 3 - ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И ДЪРЖАВНИ ТУРНИРИ се
добавят следните текстове:
„При състезания в индивидуалните спортове, които има само отборно класиране,
точките се умножават по броя на състезателите в тимовия лист. Това не се отнася за
състезания, при които се отчитат и индивидуални класирания.
Отчитането на резултатите на един състезател може да бъде само в един вид спорт
и общо до 3 класирания независимо дали в индивидуално или в отборно състезание.
ОТПАДА *максималният коефициент за спортни клубове, развиващ спорта само
в един пол е 1.15.“
§8. В ПРИЛОЖЕНИЕ 2, А4. Кадрови потенциал придобива следния вид:
„Спортно педагогически кадри на трудов или граждански договор в СК, с квалификация съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г., издадена от министъра на
физическото възпитание и спорта.
Спортно педагогически кадри на трудов или граждански договор в СК, с квалификация съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г., издадена от министъра на
физическото възпитание и спорта.
За всеки свой треньор, методист или спортен педагог, назначен с постоянен граждански или трудов договор, клубът получава по 1000 точки, като 1 треньор може да
е такъв на до 2 отбора. Треньорите, които не получават финансово възнаграждение
от клуба, не носят точки на съответния спортен клуб. Треньорите следва да бъдат
вписани в Регистъра за спортно-педагогическите кадри към ММС към съответния
клуб.“
§9. Навсякъде в текста на наредбата изразът отдел „Младежки дейности, спорт и
туризъм“ се заменя с отдел „Спорт“.
§10. Останалите текстове на Наредбата остават непроменени, единствено се преномерират съобразно горепосочените изменения и допълнения.
§11. Наредбата влиза в сила в 7 дневен срок от публикуването й на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2 и във връзка с
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, чл.26 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0517/13.11.2020
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол
№ 22, 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 № 391/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на План - сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови
отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.66 от Закона за местните данъци и
такси и чл.18 от Наредба №17 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Определя такса битови отпадъци за 2021 година за населените места на Община
Плевен в размери, приети с Решение №026/21.12.2015 г. на Общински съвет-Плевен.
2. При прилагане на процедурата по чл.67, ал.4 от ЗМДТ и чл.22 от Наредба №17
на Общински съвет - Плевен, определя цена за извозване на 1 м³ отпадъци в размер
на 52,00 лв. и кратност на извозване 1 /един/ път седмично.
3. Приема План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за
услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Плевен за 2021 г., съгласно Приложение
№1, неразделна част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.66 от Закона за местните данъци и такси и чл.18 от Наредба №17 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0514/11.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
Р Е Ш Е Н И Е № 392/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Културния календар на Община Плевен за 2020 година
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 125, ал. 1,т.2 и 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал.1, т.2от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя т. 5 от Раздел 1 „Традиционни прояви“ - Празници на Плевен, както
следва: било 45 000 лева, става 1 253 лева.
2. Изменя т. 12 от Раздел 1 „Традиционни прояви“ - Ден на народните будители,
както следва: било 2 000 лева, става 0 лева.
3. Изменя т. 14 от Раздел 1 „Традиционни прояви“ - 143 години Плевенска епопея,
както следва: било 3 500 лева, става 0 лева.
4. Изменя т. 19 от Раздел 1 „Традиционни прояви“ - 25 години ОХ „Гена Димитрова“, както следва: било 5 000 лева, става 0 лева.
5. Изменя т. 20 от Раздел 1 „Традиционни прояви” - Спектакъл „Пъстра плетеница“, както следва: било 3 000 лева, става 1 598 лева.
6. Изменя т. 1 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно значение“- ХХХII Лауреатски дни „Катя Попова“, както следва: било 70 000 лева, става
0 лева.
7. Изменя т. 3 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно значение“ - „Нощ в музея“, както следва: било 10 000 лева, става 3 589 лева.
8. Изменя т. 5 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно значение“ - Куклен фестивал „Шарено петле“, както следва: било 30 000 лева, става
14 453 лева.
9. Изменя т. 6 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно значение“ - Международен фестивал за маримба, както следва: било 9 000 лева, става 0 лева.
10. Изменя т. 8 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно значение“ - Пленер по живопис, както следва: било 18 000 лева, става 0 лева.
11. Изменя т. 9 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно значение“ - Национален хоров конкурс „Маестро Иван Вълев“, както следва: било 9
000 лева, става 0 лева.
12. Изменя т. 10 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно значение“ - Арт фест с галерия „Дойран”, както следва: било 5 000 лева, става 0 лева.
13. Изменя т. 11 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно
значение“ - Концерт на Общинския духов оркестър - Болград, както следва: било 3
000 лева, става 0 лева.
14. Изменя т. 12 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно
значение“ - Спектакъл „От деца за деца“, както следва: било 5 000 лева, става 0 лева.
15. Изменя т.13 от Раздел 2 “Културни събития с национално и международно
значение“ - Опера „Кармен“, както следва: било 5 000 лева, става 0 лева.
16. Намалява Раздел 1 „Традиционни прояви“ със сумата от 55 649 лева и Раздел 2
“Културни събития с национално и международно значение“ със сумата от 145 958
лева от бюджета на ОС „Културни институти“ - Плевен.
17. Увеличава „Резерв“ на Община Плевен в частта „Местни дейности” с 201 607 лева.
18. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фактически
действия, продиктувани от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
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чл. 125, ал. 1,т.2 и 4 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал.1, т.2от Наредба № съвет - Плевен.
10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 		
Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0149-3/01.12.2020г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
Р Е Ш Е Н И Е № 397/17.12.2020 г., гр. Плевен
17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
ОТНОСНО: Освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лица,
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев наематели на обекти общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
		
местната администрация, във връзка с Решение № 855 от 25.11.2020 г. на Министерски съвет за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски
Р Е Ш Е Н И Е № 393/17.12.2020 г., гр. Плевен
съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и Заповед № РД-01-677
ОТНОСНО: Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
чл.27, ал.1 и ал.3 от Закона за социалните услуги
На основание чл. 17 ал.1, т.7, чл. 20 и чл.21 ал.1 т.1 във връзка с чл. 21 ал.2 от ЗаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
кона за местното самоуправление и местната администрация и чл.27 ал.3 от Закона
Р Е Ш И:
за социалните услуги,
1. Освобождава изцяло от наемни вноски лицата - ползватели на общински
имоти, в които се преустановяват дейности, упоменати в Заповед № РД-01-677 от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, (учебните заведения, фитнес ценР Е Ш И:
трове и заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за ту1. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги и определя неговия състав, ризма и др.) за срок от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г. или до отмяна на заповедта.
както следва:
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от
Председател: Стефан Милев - заместник - кмет „Проекти и хуманитарни дейнос- Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решети” Община Плевен;
ние № 855 от 25.11.2020г. на Министерски съвет за удължаване на срока на обявенаЧленове:
та с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична
Ангел Маринов - Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Плевен;
обстановка и Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазЕмилия Борисова - Дирекция за социално подпомагане - гр. Плевен;
ването, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
Георги Георгиев - Областна дирекция на МВР - гр. Плевен;
ОбС-0558/08.12.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
Д-р Коста Костов - Регионална здравна инспекция - гр. Плевен;
17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
Росица Ненчева - Регионално управление на образованието - гр.Плевен;
печат на Общински съвет - Плевен.
д-р Елза Пачева - началник отдел ЗСД Община Плевен;
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Мария Стаматова - гл. специалист отдел ЗСД Община Плевен;
		
доц. Искра Петкова - преподавател в медицински колеж гр. Плевен;
Даниела Димитрова - изпълнителен директор СПОФ „Читалища”;
Р Е Ш Е Н И Е № 398/17.12.2020 г., гр. Плевен
Катина Василева - председател на УС на БАЛИЗ.
ОТНОСНО: Даване съгласие на „Инжстрой“ ЕООД - гр. Плевен за сключване
доц.д-р Евгения Бързашка - общински съветник;
на анекс към договор за кредитна линия за банкови гаранции и акредитиви
Емануил Аргилашки - общински съветник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 17 ал.1, т.7, чл. 20 и чл.21 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
ал.1 т.1 във връзка с чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 10 и т. 12 от Наредба №
администрация и чл.27 ал.3 от Закона за социалните услуги, по предложение от Георг 8 на Общински съвет - Плевен,
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0538/24.11.2020 г., на заседание
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 5 от
Р Е Ш И:
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 1. Дава съгласие на „Инжстрой” ЕООД - гр. Плевен, да сключи анекс към договор
№ 025CLR-L-000002/29.09.2017 год. за кредитна линия за банкови гаранции и акредитиви в размер до 1 000 000 /един милион/ лева с „Първа инвестиционна банка”
АД, с който да бъде удължен срокът на действие на договора до 31.08.2027 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 394/17.12.2020 г., гр. Плевен
2. Дава съгласие на „Инжстрой” ЕООД - гр. Плевен, да ползва за обезпечение
ОТНОСНО: Определяне на нов числен състав на Общински съвет по етнически по договора за кредитна линия учредена ипотека върху недвижим имот, внесен в
и интеграционни въпроси в Община Плевен
капитала на „Инжстрой” ЕООД, представляващ четвърти етаж от производственоНа основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само- административна сграда, находяща се в град Плевен, ул. ”Дойран” №138, на пет
управление и местната администрация, във връзка с чл.13 от Правилника за работа етажа със сутерен, с масивна стоманобетонна конструкция, със застроена площ 578
на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, кв. м, с площ 1460 кв. м по плана на град Плевен, при граници и съседи: изток - ул.
”Дойран”, север - ул. ”Драгоман”, юг - административно-производствена сграда и
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
имоти с пл. № 5220, 5219, 5207, 5232 и 5231.
Р Е Ш И:
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
1. Определя числен състав от 10 (десет) членове на Общински съвет за сътруд- 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
ничество по етнически и интеграционни въпроси в Община Плевен, разпределени 17, ал. 1, т. 10 и т. 12 от Наредба № 8 на Общински съвет - Плевен, по предложение
както следва: трима представители на Общински съвет - Плевен, двама представи- от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0552/08.12.2020 г., на
тели на Общинска администрация - Плевен и до 5 представители на неправител- заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол №
ствени организации в Община Плевен.
22, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
2. Определя поименен състав от общински съветници, както следва:
съвет - Плевен.
2.1. Владислав Монов
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
2.2. Свилен Атанасов
		
2.3. Христо Таслаков
3. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок от 10 дни след влизане в сила на
Р Е Ш Е Н И Е № 399/17.12.2020 г., гр. Плевен
настоящето Решение, да определи със своя Заповед поименно представителите на
Общинска администрация - Плевен в Общинския съвет за сътрудничество по етни- ОТНОСНО: Възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии Плевен - Гулянци - Гиген - Искър, Плевен - Гулянци - Гиген и Плевен - Николаево
чески и интеграционни въпроси в Община Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок до 45 дни след влизане в сила на от областната и общинската транспортна схеми, от квотата на Община Плевен
настоящето Решение, да определи със своя Заповед пълния състав на Общинския На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоупрасъвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в Община Плевен вление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози
и чл. 16в, ал. 1 от Наредба 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
и да насрочи датата на първото му заседание.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз с автобуси,
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
във връзка с чл.13 от Правилника за работа на Националния съвет за сътрудничестР Е Ш И:
во по етнически и интеграционни въпроси, по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0549/07.12.2020 г., на заседание на Общински I. Да се проведе процедура, при спазване реда на Закона за обществените поръчсъвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 6 от дневния ред, ки, с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
областна и общинска транспортни схеми, по утвърдени маршрутни разписания, от
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев квотата на Община Плевен по линиите: Плевен-Гулянци-Гиген-Искър, Плевен-Гулянци-Гиген и Плевен - Николаево”.
		
ІІ. Определя срок на договора с избрания изпълнител: максимално допустимия по
Закона за обществени поръчки - 5 години.
Р Е Ш Е Н И Е № 395/17.12.2020 г., гр. Плевен
ІІІ. Делегира на Кмета на Община Плевен провеждането на процедура за възлаОТНОСНО: Промяна на наименованието на Профилирана гимназия с препода- гане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и общинване на чужди езици, Плевен
ска транспортни схеми, посочени в т. 1, като го оправомощава да извърши всички
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал.2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за правни и фактически действия необходими за изпълнение на настоящото решение,
местното самоуправление и местната администрация, чл. 311, ал.2, т. 1 и чл. 312, ал. включително да сключи договор с избрания за изпълнител, след процедура прове1 и ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование
дена по ЗОП, по съгласувани и утвърдени маршрутни разписания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал.
Р Е Ш И:
2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 от Наредба 2 от 15.03.2002г. за
1. Дава съгласие Кметът на Община Плевен да изготви писмено предложение условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обдо Министъра на образованието и науката да издаде заповед за преименуване на ществен превоз с автобуси, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици - гр.Плевен в Профилирана Плевен, с вх.№ ОбС-0343-1/30.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ - гр.Плевен, считано от проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано
учебната 2021/2022 година.
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предло- 		
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0242/19.03.2020
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол
Р Е Ш Е Н И Е № 400/17.12.2020 г., гр. Плевен
№ 22, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски тесъвет - Плевен.
ритории - собственост на Община Плевен, през 2021 г.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно		
то самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.112, ал.1, чл. 113 и чл. 114, ал.1 от Закона за горите и чл. 7, ал. 4
във връзка с ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
Р Е Ш Е Н И Е № 396/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие Община Плевен да предостави дарение за достав- дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти,
ка на апаратура за извличане на кръвна плазма
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т.1 и т.23 от Закона за местОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за
Р Е Ш И:
публичните финанси,
Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от горските територии -собственост на Община Плевен, през 2021 г., както следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
I. ЗА МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Плевен да предостави сума в размер на 10 000 (десет
Землище,
Отдел, Площ,
хиляди) лева за закупуване на апаратура за оборудване на кабинет за извличане на поземлен имот № Подха
кръвна плазма в Център по трансфузионна хематология - Плевен, като средствата са
отдел
за сметка на разходите по местни дейности в частта „Резерв“ на Сборния бюджет на
Община Плевен за 2020 година.
1.Буковлък
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши промените по бюджета на об2,3
щината за 2020 година с размера на предоставения трансфер и да преведе средства- 06999.551.19 (част) 301 г
та по т.1 по сметката на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл.21, ал. 1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси по предложение 06999.430.1 (част) 298 ю 4,3
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0543/01.12.2020 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол
№ 22, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински

Дървесен
вид, вид
сеч,основание
за ползване

Ползване по дървесни
видове, обем (пл.м3/пр.м3)

Цер, Едр.лп.Дъб
Кр. пост- осем.
ф-25%, ГСП от Липа
2016 г.
Цер, Бл.,
Дъб
К.дб.- Пост.котл.-25%, ГСП
от 2016 г.

120 пл.м3 218 пр.м3
15 пл.м3 27 пр.м3
125 пл.м3 227 пр.м3

брой 82
8.01.2021 г.
06999.550.7 (част)

300 н1 3,1

06999.550.7 (част)

300 и1 6,1

06999.557.3 (част)
06999.557.4 (част)

312 н
(част)

2,0

06999.557.3 (част)
06999.557.4 (част)

312 л
(част)

3,2

Общо Буковлък:

2.Бохот
05921.50.16 (част)

21,0

244 ш
(част)

0,4

05921.178.18 (част) 240 а

2,3

Общо Бохот:

2,7

3.Бръшляница
06690.507.50 (част) 320 а
(част)

0,7

06690.73.14 (част)

319 р1

0,6

06690.13.4 (част)
06690.13.5 (част)

321 м

6,3

Общо Бръшляница:
4. Брестовец
06495.165.1

276 и

7,6

19,9

06495.165.3 (част)
Общо Брестовец:

19,9

5. Беглеж
03068.191.113
(част)

216 ф
(част)

1,0

03068.191.113
(част)

216 у
(част)

0,3

03068.191.113
(част)

216 г

1,1

03068.191.113
(част)

216 е

18,6

Общо Беглеж:

21,0

6. Върбица
12752.110.14 (част) 315 ж
(част)

1,2

12752.110.14 (част) 315 б

11,0

12752.110.14 (част) 315 и
12752.110.13 (част)

1,8

12752.2.1 (част)

0,7

315 ч

Общо Върбица:

14,7

7. Горталово
17258.77.11

276 л

2,0

17258.84.10

282 и1

0,3

Общо Горталово:

8. Гривица
17854.224.1 (част)

2,3

253 в

Общо Гривица:
9. Коиловци
37856.243.1 (част)
37856.99.12 (част)
Общо Коиловци:
10. Къртожабене
40974.56.1 (част)

20,0
20,0

318 а2
(част)

1,4

316 п

4,5
5,9

272 щ1 5,3
(част)

П. брс.- Пост.котл.-20%, ГСП
от 2016 г.
Ср.лп., Цр.Пробирка-15%,
ГСП от 2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
за местно
население

Бряст

90 пл.м3 164 пр.м3

Общо Къртожабене:

Дъб

10 пл.м3 18 пр.м3

11. Ласкар
43147.67.1 (част)

Липа
170 пл.м3 309 пр.м3
Акация 139 пл.м3 253 пр.м3
Акация 294 пл.м3 535 пр.м3
Акация
Дъб
Липа
Бряст
Общо:

433 пл.м3
255 пл.м3
185 пл.м3
90 пл.м3
963 пл.м3

788 пр.м3
463 пр.м3
336 пр.м3
164 пр.м3
1751 пр.м3

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

Акация 33 пл.м3 60 пр.м3

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

Акация 109 пл.м3 198 пр.м3

Акация 150 пл.м3 273 пр.м3
Акация 183 пл.м3 333 пр.м3
Общо: 183 пл.м3 333 пр.м3

Акация 70 пл.м3 127 пр.м3

Общо Ласкар:
12. Мечка
47963.127.18

0,7
0,7

323 г

8,4

47963.127.19
47963.127.21
47963.127.12

323 е

3,3

47963.127.11
47963.127.5
37856.13.44 (част)

324 б

4,6

с. Коиловци
Общо Мечка:

16,3

13. Николаево
51620.101.12 (част) 221 п
(част)

0,6

51620.114.1 (част)

221 ш1 0,7
(част)

Акация 240 пл.м3 436 пр.м3
51620.114.1 (част)
Акация 419 пл.м3 761 пр.м3
Общо: 419 пл.м3 761 пр.м3

Цр., Бл.- Пост.- Дъб
котл.-20%,
План-извлечение
за местно
Дъб
население
Общо:

500 пл.м3 909 пр.м3

Бл., Цр.- Прореждане-15%,
ГСП от 2016 г.,
остатък
Бл., Цр.- Пост.котл.-30%,
ГСП от 2016 г.,
остатък
Бл., Цр.- Прореждане-20%,
ГСП от 2016 г.
Бл., Цр.- Пост.котл.-30%, ГСП
от 2016 г.
за местно
население
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г., остатък
Цр., К.дб.Пост.котл.-30%, ГСП
от 2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
Акация- Гола100%, ГСП от
2016 г.
за местно
население

Акация 110 пл.м3 200 пр.м3

Цр., Бл.- Пост.котл.-20%,
План-извлечение
К.гбр.,
Цр.- Гола за
к.гбр.-100%,
План-извлечение
за местно
население

Дъб

Дъб
К. гбр.
Общо:

70 пл.м3 127 пр.м3
15 пл.м3 27 пр.м3
85 пл.м3 154 пр.м3

Цр., Бл.- Пробирка-10%,
ГСП от 2016 г.
за местно
население

Дъб

290 пл.м3 527 пр.м3

Дъб
Общо:

290 пл.м3 527 пр.м3
290 пл.м3 527 пр.м3

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

278 н1
(част)

5,3

221 ш1 1,0
(част)

Общо Николаево:

2,3

14. Опанец
53583.30.97

297 ш1 2,5

500 пл.м3 909 пр.м3
500 пл.м3 909 пр.м3

53583.30.96
53583.38.121

299 а

Дъб

20 пл.м3 36 пр.м3

53583.38.120
Общо Опанец:

Дъб

12 пл.м3 22 пр.м3

Дъб

20 пл.м3 36 пр.м3

55765.140.960
(част)

Дъб

460 пл.м3 836 пр.м3

55765.80.1 (част)

Дъб
Общо:

Дъб

512 пл.м3 930 пр.м3
512 пл.м3 930 пр.м3

340 пл.м3 618 пр.м3

Акация 45 пл.м3 82 пр.м3
Акация 20 пл.м3 36 пр.м3
Дъб
340 пл.м3 618 пр.м3
Акация 175 пл.м3 318 пр.м3
Общо: 515 пл.м3 936 пр.м3
70 пл.м3 127 пр.м3

К. габър 15 пл.м3 27 пр.м3

Акация 101 пл.м3 184 пр.м3
Акация 340 пл.м3 618 пр.м3
Акация 441 пл.м3 802 пр.м3
Общо: 441 пл.м3 802 пр.м3

Акация- Гола- Акация 337 пл.м3 613 пр.м3
100%, ГСП от
2016 г., остатък

3,9

15. Пелишат
55765.80.101 (част) 246 г
(част)

55765.140.201
(част)
55765.75.1 (част)

247 у
(част)

247 с

Общо Пелишат:
16. Плевен
56722.474.13-14,
141-142, 152, 153,
161 (част)
56722.474.46
56722.465.31, 121,
12, 14
Общо Плевен:

1,4

1,0
4,1

8,0
13,1

303 д1
(част)

3,2

306 л2
(част)

5,6

за местно
население

Акация 337 пл.м3 613 пр.м3
Общо: 337 пл.м3 613 пр.м3

Акация- Гола- Акация 27 пл.м3 49 пр.м3
100%, ГСП от
2016 г., остатък
за местно
Акация 27 пл.м3 49 пр.м3
население
Общо: 27 пл.м3 49 пр.м3
Акация- Гола100%, ГСП
от 2016 г.,
преходно

Акация 104 пл.м3 189 пр.м3

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

Акация 33 пл.м3 60 пр.м3

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

Акация 205 пл.м3 373 пр.м3

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

Акация 38 пл.м3 69 пр.м3

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

Акация 342 пл.м3 622 пр.м3
Общо: 342 пл.м3 622 пр.м3

Акация 68 пл.м3 124 пр.м3

Акация 108 пл.м3 196 пр.м3

Акация 214 пл.м3 389 пр.м3
Общо: 214 пл.м3 389 пр.м3

Акация 90 пл.м3 164 пр.м3

Акация- Гола- Акация 100 пл.м3 182 пр.м3
100%, ГСП от
2016 г., остатък
Акация- Гола- Акация 368 пл.м3 669 пр.м3
100%, ГСП от
2016 г., остатък

19. Тодорово
72566.24.75

7,5

275 к1

7,5

Общо Тодорово:

7,5

20. Тученица
73523.145.21 (част) 249 я
(част)

3,3

Общо Тученица:

3,3

14 пл.м3

06999.403.44 (част) 307 х

1,4

Ч. бор, Прореждане- 15%,
ГСП от 2016 г., преходно

54 пл. м3

06999.402.16

307 б1

0,4

Ч. бор, Прореждане- 15%,
ГСП от 2016 г., преходно

20 пл. м3

06999.402.13

307 д1

0,3

Ч. бор, Прореждане- 15%,
ГСП от 2016 г., преходно

12 пл. м3

06999.402.3

307 и1

0,2

Ч. бор, Прореждане- 15%,
ГСП от 2016 г., преходно

6 пл. м3

06999.402.5 (част) 307 ж1 0,8

Ч. бор, Прореждане- 15%,
ГСП от 2016 г., преходно

34 пл. м3

06999.556.29 (част) 308 б

3,5

Ч. бор,Прореждане- 15%,
ГСП от 2016 г., преходно

61 пл. м3

Общо Буковлък

6,9

продажба

ч.бор 201
Общо: 201 пл.м3

Топ. И-214, Цер, Гола за
122 пл. м3
тополата- 100%, ГСП от
2016 г.
Топ. И-214, Гола- 100%, ГСП 63 пл. м3
от 2016 г.

2. Бохот
05921.103.25

240 ж

1,2

05921.103.23
05921.95.40

264 е

0,4

05921.24.32 (част)
05921.92.14 (част) 264 ж

1,5

Общо Бохот

3,1

3. Гривица
17854.253.26 (част) 258 п

0,2

17854.253.26 (част) 258 р

3,9

Общо Гривица

4,1

4. Опанец
53583.37.131 (част) 300 г

0,1

Общо Опанец

0,1

Топ. И-214, Гола- 100%, ГСП 142 пл. м3
от 2016 г.
продажба
топола 327
Общо: 327 пл.м3
Ч.б., Ак., Пл.яс.,Санитарна 60 пл. м3
за ч. бор- 100%, План-извлечение
З.дгл., См., Ч.б., Ак., Брз., Ела, по План-извлечение:
-Санит.-100% за Смърч,
25 пл. м3
върху 0,2 ха;
-Санит.-50% за Смърч, върху 130 пл. м3
2,0 ха;
-Санит.-30% за Черен бор,
40 пл. м3
върху 1,7 ха;
- Гола-100% за Акация, върху 40 пл. м3
3,9 ха;
продажба
смърч 155
ч. бор 100
акация 40
Общо: 295 пл.м3
Топ. И-214, Гола- 100%, ГСП 66 пл. м3
от 2016 г.
продажба
топола 66
Общо: 66 пл.м3

56722.514.8

305 е

5,2

Общо Плевен

9,3

Акация- Гола- Акация 130 пл.м3 236 пр.м3
100%, ГСП от
2016 г., остатък
Акация- Гола- Акация 392 пл.м3 713 пр.м3
100%, ГСП от
2016 г.

ОБЩО
за
ПРОДАЖБА
през 2021 г.

23,5 ха -------------------- 1 318 пл. м3,
-------В това число:
Акация
Топола
Черен бор
Смърч

469 пл.м3
393 пл.м3
301 пл.м3
155 пл.м3

ОБЩО
ПОЛЗВАНЕ ПО
ГОДИШЕН ПЛАН
за 2021 г.

220,5ха ------------------- 9 056 пл. м3,
------В това число:
Акация
Дъб
К. габър
Топола
Черен бор
Смърч
Липа
Смърч

5 375 пл.м3
2 312 пл.м3
245 пл.м3
393 пл.м3
301 пл.м3
155 пл.м3
185 пл.м3
90 пл.м3

13,2

Общо Ралево:

Ч. бор,Прореждане- 15%,
ГСП от 2016 г., преходно

4,1

Общо Радишево:

2,6

0,3

257 и

Акация- Гола- Акация 764 пл.м3 1389 пр.м3
100%, ГСП от
2016 г., остатък
за местно
Акация 764 пл.м3 1389 пр.м3
население
Общо: 764 пл.м3 1389 пр.м3

282 н1

II. ЗА ПРОДАЖБА:

5. Плевен
56722.137.1

13,2

62116.70.1 (част)

4 906 пл.м3
2 312 пл.м3
245 пл.м3
185 пл.м3
90 пл.м3

Акация- Гола- Акация 380 пл.м3 691 пр.м3
100%, ГСП от
2016 г., остатък
за местно
Акация 848 пл.м3 1542 пр.м3
население
Общо: 848 пл.м3 1542 пр.м3

17. Радишево
56722.539.1 (част) 269 п
гр. Плевен
(част)

4,9

------------------- 7 738 пл. м3,
-------В това число:
Акация
Дъб
К. габър
Липа
Бряст

1.Буковлък
06999.403.44 (част) 307 ч

Акация 201 пл.м3 366 пр.м3
Общо: 201 пл.м3 366 пр.м3

за местно
Акация 522 пл.м3 949 пр.м3
население в
Община Плевен Общо: 522 пл.м3 949 пр.м3

282 к1

197,0
ха

Акация 111 пл.м3 202 пр.м3

8,8

18. Ралево
62116.70.2 (част)

ОБЩО
за
МЕСТНО
НАСЕЛЕНИЕ
през 2021 г.

5

К.гбр., Бл., Цр.Пост.-котл.-%, с
изсич. на подл.
от к.гбр.-100%,
План-извлечение
К.гбр., Бл., Цр.Пост.-котл.-%, с
изсич. на подл.
от к.гбр.-100%,
План-извлечение
за местно
население

К. габър 140 пл.м3 255 пр.м3

К. габър 90 пл.м3 164 пр.м3

К. гбр.
Общо:

230 пл.м3 419 пр.м3
230пл.м3 419 пр.м3

Цр., Бл.- Пост.- Дъб
котл.-30%, ГСП
от 2016 г.
за местно
Дъб
население
Общо:

215 пл.м3 391 пр.м3

Цр., Бл.- Пост.- Дъб
котл.-30% за
цр., ГСП от
2016 г., остатък
за местно
Дъб
население
Общо:

130 пл.м3 236 пр.м3

215 пл.м3 391 пр.м3
215 пл.м3 391 пр.м3

130 пл.м3 236 пр.м3
130пл.м3 236 пр.м3

Акация, Гола-100%, ГСП от
2016 г.
Акация, Гола-100%, ГСП от
2016 г.
продажба

159 пл. м3
270 пл. м3
акация 429
Общо: 429 пл.м3

2. Ползването на дървесината от общински горски територии да се извършва по
следните начини:
2.1. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 1 от Закона за горите - чрез продажба на стояща
дървесина на коренна физически и юридически лица, при спазване на изискванията на чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите.
2.2. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от Закона за горите - чрез добив и продажба на
добитата дървесина по чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, на лицата по чл. 71, ал. 2, т. 1, 2
и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти.
3. Продажбата на добитата дървесина да се осъществява по реда на чл. 66, ал.2, т.
1, 2, 3, 4от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина
и недървесни горски продукти.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички фактически и правни
действия по изпълнение на настоящето решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8,
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.112, ал.1, чл. 113 и чл. 114, ал.1 от Закона за горите и чл. 7, ал.4във вр. с ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0563/09.12.2020 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 12 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
Р Е Ш Е Н И Е № 401/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен

брой 82
8.01.2021 г.
- Позиция 1 - 3,00 кв.м./лв. или общо 54,00 лв.
фонд с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, приет с Решение
- Позиция 2 - 3,00 кв.м./лв. или общо 54,00 лв.
№137/16.03.2020г. на Общински съвет - Плевен, и приемане на годишни пазарни
- Позиция 3 - 18,10 кв.м./лв. или общо 85,07 лв.
цени за отдаване под наем на такива имоти за стопанската 2020 - 2021 година
- Позиция 4 - 18,10 кв.м./лв. или общо 294,13 лв.
На основание чл. 21, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 37 „и“, ал. 3, 13 и 14 от Закона за собствеността и 4. Отдаването под наем на части от имот - публична собственост и частна общинска съсобственост на град Плевен по т. 2 е за срок от 5 (пет) години.
ползването на земеделските земи,
5. Отдаването под наем имотите по т. 2 да се извърши по реда на Наредба № 7 на
Общински съвет - Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предварителОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
но представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община
Р Е Ш И:
І. Приема годишни пазарни цени за отдаване под наем за стопанската 2020-2021го- Плевен и начални месечни наемни цени, съгласно т. 3.
дина на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване 6. Определя депозити изчислени в съответствие на чл.79, ал.4 от Наредба № 7 на
Общински съвет - Плевен.
- пасища, мери, ливади, в следните землища:
1. Село Беглеж - ПИ с идентификатор 03068.168.109, с площ 25,681 дка, пазарна 7. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира
и проведе търга.
наемна цена 7,00 лв./дка;
2. Село Бръшляница - ПИ с идентификатор 06690.124.380, с площ 353,085 дка, 8. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи
договори за наем със спечелилия участник.
пазарна наемна цена 7,40 лв./дка;
3. Село Гривица - ПИ с идентификатор 17854.190.202, с площ 28,382 дка, пазарна Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
наемна цена 8,90 лв./дка;
4. Село Коиловци - ПИ с идентификатор 37856.202.10, с площ 258,236 дка, пазар- чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.14, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 76, т.1 и т. 2, чл.79, ал.1 и чл. 85, ал. 1, т.2 от
на наемна цена 9,10 лв./дка;
5. Село Ясен - ПИ с идентификатор 87597.700.210, с площ 6,136 дка, пазарна на- Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0557/08.12.2020 г., на заседание на Общински
емна цена 6,10 лв./дка;
II. Цените по раздел I са определени от лицензиран оценител съгласно Приложе- съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 15 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
ние № 1 - неразделна част от настоящото решение.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
III. Възлага на Кмета на Община Плевен да организира провеждането на тръжни
процедури за отдаване под наем на имотите по раздел I и да сключи договори със 		
спечелилите търговете лица.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във вр. ал. 1,
Р Е Ш Е Н И Е № 404/17.12.2020 г., гр. Плевен
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 „и“,
ал. 3, 13 и 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по ОТНОСНО: Изменение на Решение №542/30.03.2017г., изменено с Решение
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0198- №064/30.01.2020 г. на Общински съвет - Плевен
1/23.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
г., Протокол № 22, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на самоуправление и местната администрация, чл.56, ал.2 от Закона за устройство на
територията, чл.22, ал.3, т.1, чл.25, ал.3 и чл.27 от Наредба № 15 на Общински съОбщински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев вет - Плевен, чл.8, ал.1 и чл.14,ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
		
Р Е Ш Е Н И Е № 402/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на 2 броя схеми за разполагане на рекламно-информационни елементи (двустранни транспаранти), разположени на малки срещуположни стълбове по ул. „Българска авиация“, премоствайки река „Тученица“ - от
кръговото кръстовище при ул. „Кара Колю“ до ж.п. надлеза и от ж.п. надлеза до
Кооперативен пазар - Плевен, по реда на чл.57 от ЗУТ
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.57, ал.1 от Закона за устройство на
територията, чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 15 на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1
и чл.14,ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.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. Изменя т. 1 от Решение № 542/30.03.2017 г. изменено с Решение № 064/30.01.2020
г. на Общински съвет - Плевен, като същата придобива следното съдържание:
„1. От план - схемата за разполагане на преместваеми обекти в Централната градска част на гр. Плевен е изменено местонахождението на позиция № 16 - витрини и
фризери за сладолед и е добавена нова позиция № 25 - машина за сладолед.”
Съгласно новата план-схема за разполагане на преместваеми съоръжения са определени общо 25 броя позиции:
позиция 1 - колички за продажба на царевица на пара - 4 броя
позиция 2 - машини (пуканки) - 2 броя
позиция 3 - машини (сладолед)- 8 броя
позиция 4 - машини (скрежина) - 4 броя
позиция 5 - витрини и фризери за сладолед - 7 броя.
2. В останалата част Решение №542/30.03.2017 г. изменено с Решение №
064/30.01.2020 г. на Общински съвет - Плевен, остава непроменено.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички фактически и правни
действия по изпълнение на Решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.22, ал.3, т.1, чл.25, ал.3 и
чл.27 от Наредба № 15 на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1 и чл.14,ал.7 от Закона
за общинската собственост, чл.76, т.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-0122-1/24.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 407/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Аз съм
Кайлъка“ върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост,
представляващ едноетажна сграда с идентификатор 56722.618.1.4, находящ се в
гр. Плевен, парк „Кайлъка“, актуван с АОС № 37483/09.05.2012 год.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен имот
- частна общинска собственост, представляващ едноетажна полумасивна сграда с
идентификатор 56722.618.1.4 със застроена площ 64 кв.м, находящ се в гр. Плевен,
парк „Кайлъка”, актуван с АОС №37483/09.05.2012 год., на Фондация „Аз съм Кайлъка” ЕИК 206146373, за срок от 10 (десет) години.
2. Средствата за необходимите ремонтно-възстановителни дейности, както и консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, данъкът върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, да бъдат за сметка
на ползвателя Фондация „Аз съм Кайлъка”.
3. В рамките на първите три години след сключване на договора, имотът по т.1
следва да бъде годен за експлоатация.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с Председателя на Фондация
„Аз съм Кайлъка” договор за учредяване безвъзмездно право на ползване на имота по
т.1, съгласно действащите законови разпоредби и условията по настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и
ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба № 7. на
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0524-1/23.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		
Р Е Ш Е Н И Е № 408/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към
съществуваща жилищна сграда върху общински поземлен имот с идентификатор
53583.201.323, част от УПИ ХVІІ-201.323, кв.8 по плана на с. Опанец
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.1 от Наредба № 7 на Общински съвет Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди на Деян Кръстев Цветков и Ивелина Иванова Цветкова, възмездно
право на пристрояване със застроена площ 41.82 кв. м, към съществуваща жилищна
сграда върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.323, съставляващ УПИ ХVІІ-201.323, в кв.8, по регулационния плана на с. Опанец, актуван с акт
за частна общинска собственост № 43450/30.10.2020 г., по одобрен на 16.10.2020 г.
от Главния архитект на Община Плевен инвестиционен проект.
2. Правото на пристрояване да се учреди за сумата от 587 (петстотин осемдесет
и седем) лева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор за учредяване възмездно право на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и нормативните
изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.1 от Наредба № 7 на Общински съвет Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0527/19.11.2020 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 20 от дневния ред, и е
Р Е Ш Е Н И Е № 405/17.12.2020 г., гр. Плевен
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на СДРУЖЕПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
НИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот частна общинска 		
собственост с идентификатор 56722.659.1048 по КККР на гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Колописта“ №7, за реновиране на съществуваР Е Ш Е Н И Е № 409/17.12.2020 г., гр. Плевен
щото в спортната база тренировъчно игрище
ОТНОСНО:
Безвъзмездно
придобиване право на собственост върху поземлен
На основание чл. 21, ал. 1, т .8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 113, ал.1, ал.3, и чл. 118 от Закона за имот с идентификатор 56722.701.3277, находящ се в землище гр. Плевен, местност „Стража”, чрез дарение от съсобствениците на имота
физическото възпитание и спорта,
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 във вр. чл.34, ал.3 от Закона за общинската
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
собственост, и чл.5, т.2 във вр. чл. 7, т.3 от Наредба № 7 на Общинския съвет,
Р Е Ш И:
Учредява безвъзмездно право на ползване в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
СКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“ върху част от имот, частна общинска собственост, с
Р Е Ш И:
идентификатор 56722.659.1048 по КККР на гр. Плевен, с административен адрес
гр. Плевен, ул.„Колописта“ № 7, за реновиране на съществуващото в спортната база 1. Дава съгласие Община Плевен да придобие безвъзмездно право на собственост
върху поземлен имот с идентификатор 56722.701.3277, с площ 994 кв. м (деветстотин
тренировъчно игрище с размери 10/64 м., за срок от 20 (двадесет) години.
2. Всички разходи, свързани с основни и текущи ремонти, данък върху недвижи- деветдесет и четири квадратни метра), урбанизирана територия с начин на трайно
мите имоти и такса за битови отпадъци, както и консумативните разходи, свързани с ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в землище гр.
ползването и поддържането на предоставения имот по т.1, са за сметка на ползвателя. Плевен, местност „Стража”, чрез дарение от съсобствениците на имота Красимир
3. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно Георгиев Попов, Валентина Иванова Попова и Драгомир Найденов Найденов.
управление на имота по т.1 с Изпълнителния директор на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАР- 2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за дарение на
СКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ” съгласно действащите законови разпоредби и условията имота по т.1 и да приеме дарението от съсобствениците-физически лица, съгласно
нормативните изисквания.
по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т .8, във връзка с Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 113, ал.1, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 във
ал.3, и чл. 118 от Закона за физическото възпитание и спорта, по предложение от Георг вр. чл.34, ал.3 от Закона за общинската собственост, и чл.5, т.2 във вр. чл. 7, т.3 от
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0506/28.10.2020 г., на заседание Наредба № 7 на Общинския съвет, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 17 от Община Плевен, с вх.№ ОбС-0534/20.11.2020 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 22 от дневния ред, и е
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш Е Н И Е № 403/17.12.2020 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ОТНОСНО: Одобряване на 2 броя схеми за разполагане на преместваеми обек- 		
		
ти по реда на чл.56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под
наем на части от имоти - публична и частна общинска собственост
Р Е Ш Е Н И Е № 406/17.12.2020 г., гр. Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 410/17.12.2020 г., гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното саОТНОСНО:
Отдаване
под наем без публичен търг или конкурс на Фондация ОТНОСНО: Продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на
моуправление и местната администрация, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на
територията, чл.14, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 76,т.1 „Спирит Плевен“, недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост: собственик на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен
офис №212, находящ се на III етаж от административната сграда на ул. „Ди- имот с идентификатор: 53583.201.372, УПИ XV-372, кв.3, по плана на с. Опанец,
и т.2, чл.79, ал.1 и чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
митър Константинов“ №23 в гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 год. отреден за жилищно строителство
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоу- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
правление и местната администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона за общин- правление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинР Е Ш И:
ската собственост, и чл.51 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
1.Одобрява: 2 броя схеми за разполагане на преместваеми обекти, съгласувани от ската собственост и чл.17, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
Главен архитект на Община Плевен от 20.11.2020г.
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
ПЛЕВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или на оправомощено от него лице да проР Е Ш И:
Р Е Ш И:
веде търг за отдаване под наем на части от имоти - публична собственост и частна
1.
Да
се
отдаде
под
наем
на
Фондация
„Спирит
Плевен”,
без
публичен
търг
или
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
общинска съсобственост за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобреконкурс
по
цени,
определени
от
Общински
съвет
Плевен,
недвижим
нежилищен
с. Опанец, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 490 кв. м,
ните схеми по т.1, както следва:
2.1. Позиция 1 - Павилион №4 с площ 18кв.м. - публична общинска собственост, имот - частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в с идентификатор 53583.201.372 - УПИ XV-372, кв. 3, по плана на селото, отресграда
с
идентификатор
56722.660.765.2.6
офис
№212
с
площ
15,40
кв.м,
находящ
ден за жилищно строителство, актуван с акт за частна общинска собственост №
находящ се в гр. Плевен, в близост до гробищен парк „Чаира” - с предназначение „
се на ІІІ-ти етаж от административната сграда на ул. „Димитър Константинов” №23, 43437/23.10.2020 г., за сумата от 6 710 (шест хиляди седемстотин и десет) лева без
за услуги”.
гр.
Плевен,
актуван
с
АОС
№39762/25.11.2013
год.,
за
срок
от
5
(пет)
години.
ДДС, на ПАВЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ - собственик на законно построени върху
2.2. Позиция 2 - Павилион №5 с площ 18кв.м. - публична общинска собственост,
находящ се в гр. Плевен, в близост до гробищен парк „Чаира” - с предназначение „ 2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на него сгради с отстъпено право на строеж.
имота,
както
и
такса
битови
отпадъци
за
имота
са
за
сметка
на
Фондация
„Спирит
2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на
за услуги”.
имота с правоимащото лице, съгласно т.1 от настоящото решение и нормативните
2.3. Позиция 3 - Павилион №1 с площ 16.25кв.м. - частна общинска съсобстве- Плевен ”.
3.
Възлага
на
Кмета
на
Община
Плевен
или
упълномощено
от
него
длъжностно
изисквания.
ност, находящ се в гр. Плевен, ул. „Цанко Церковски” №12 - с предназначение „за
продажба на хранителни и нехранителни стоки, с изключение на производство и лице да сключи договор за наем на имота по т.1, съгласно действащите разпоредби и Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
условията
по
предходните
точки.					
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
продажба на хранителни стоки - баници, дюнери, сандвичи и др.”
2.4. Позиция 4 - Павилион №2 с площ 4,70кв.м. - частна общинска съсобственост, Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.51 от Наредба
находящ се в гр. Плевен, ул. „Цанко Церковски” №12 - предназначение „продажба чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 от Наред- Община Плевен, с вх.№ ОбС-0520/16.11.2020 г., на заседание на Общински съвет
на хранителни и нехранителни стоки”.
3. Търговете за отдаване под наем на имоти по т.2 да се извършат при начални на- ба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 23 от дневния ред, и е
емни цени, определени съгласно Наредба № 17 на Общински съвет - Плевен, както Община Плевен, с вх.№ ОбС-0528/19.11.2020 г., на заседание на Общински съвет подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
- Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 18 от дневния ред, и е
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема 2 броя схеми за разполагане на рекламно-информационни елементи
(двустранни транспаранти), разположени на малки срещуположни стълбове по ул.
„Българска авиация”, премоствайки р. „Тученица” - от кръговото кръстовище при
ул. „Кара Колю” до ж.п. надлеза и от ж.п. надлеза до Кооперативен пазар - Плевен,
по реда на чл.57 от ЗУТ
Съгласно схемата за разполагане на рекламно-информационни елементи, разположени на малки срещуположни стълбове по ул. „Българска авиация”, премоствайки р. „Тученица” - от кръговото кръстовище при ул. „Кара Колю” до ж.п. надлеза са
определени общо 10 броя позиции:
позиция 1 - ул. „Българска авиация” - след кръговото кръстовище при ул. „Кара Колю”
позиция 2 - ул. „Българска авиация” - до спирка на МГТ
позиция 3 - ул. „Българска авиация” - до автомивка „Фреш”
позиция 4 - ул. „Българска авиация” - между автомивка „Фреш” и завод „Мизия 96” АД
позиция 5 - ул. „Българска авиация” - пред вход на завод „Мизия 96” АД
позиция 6 - ул. „Българска авиация” - преди пешеходен мост
позиция 7 - ул. „Българска авиация” - след пешеходен мост, срещу „Ситроен”
позиция 8 - ул. „Българска авиация” - срещу изход на бензиностанция „Еко”
позиция 9 - ул. „Българска авиация” - срещу вход към бензиностанция „Еко”
позиция 10 - ул. „Българска авиация” - срещу „Мартинели”
Съгласно схемата за разполагане на рекламно-информационни елементи, разположени на малки срещуположни стълбове по ул. „Българска авиация”, премоствайки р. „Тученица” - от ж.п. надлеза до Кооперативен пазар - Плевен са определени
общо 5 броя позиции:
позиция 1 - ул. „Българска авиация” - след декоративната чугунена ограда - срещу
магазин „Юск”
позиция 2 - ул. „Българска авиация” - срещу магазин „Камиона”
позиция 3 - ул. „Българска авиация” - пред вход на Кооперативен пазар - Плевен
позиция 4 - ул. „Българска авиация” - срещу бензиностанция „Шел”
позиция 5 - ул. „Българска авиация” - преди декоративната чугунена ограда - при
кръстовището с ул. „Васил Левски”, ул. „Княз Александър I Батенберг” и ул. „Дойран”.
2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен или оправомощено от него
лице да издаде разрешение за поставяне по определените позиции от схемите, след
подадено Заявление.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.22, ал.3, т.1 от Наредба
№ 15 на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1 и чл.14,ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.76, т.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-0537/24.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш Е Н И Е № 411/17.12.2020 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ОТНОСНО: Продажба на незастроен общински поземлен имот с идентифика- 		
тор 06999.501.429 с площ 504 кв.м, съставляващ УПИ ХIII - 429, в кв.19а, по плана
на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг
Р Е Ш Е Н И Е № 414/17.12.2020 г., 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, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона ОТНОСНО: Одобряване проект за изменение на действащия Подробен устройза общинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от ствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243, 56722.667.244 и 56722.667.324, попадащи в границите на УПИ
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
VІ - фирмен магазин, производствени ателиета и паркинг и озеленяване в кв.27 по
плана на град Плевен, ж.к. „Дружба“, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - об- На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоущинска собственост в Община Плевен през 2020г. в т.III, буква Б. „Имоти, които правление и местната администрация, чл. 134, ал.2, т. 2 и 6 от ЗУТ при условията на
Община Плевен има намерение да продаде”, като включва: Незастроен общински чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устройство на територията, чл. 19 от Закон
поземлен имот с идентификатор 06999.501.429 с площ 504 кв.м, съставляващ УПИ за задълженията и договорите, чл.6, чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за
общинска собственост и чл.50 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
ХIII-429, в кв.19а по плана на с. Буковлък, актуван с АОС №43440/23.10.2020 г.
2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на незастроен общински
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
поземлен имот с идентификатор 06999.501.429 с площ 504 кв.м, съставляващ УПИ
Р Е Ш И:
ХIII-429, в кв.19а по плана на с. Буковлък, актуван с АОС №43440/23.10.2020 г.
Търгът да се проведе чрез предварително представяне на предложенията от учас- 1. Одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за
тниците в администрацията на Община Плевен, при начална тръжна цена в размер поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243, 56722.667.244 и 56722.667.324,
на 6 000 (шест хиляди) лева без ДДС и размер на депозита за участие в търга 10% попадащи в границите на УПИ VI - за фирмен магазин, производствени ателиета и
паркинг и озеленяване в кв.27 по плана на град Плевен, ж.к. „Дружба”.
от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира 2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ със съсобствениците на
и проведе търг за продажба на имота.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на ПИ 56722.667.243 Дияна Методиева Иванова, Владимир Спасов Вълов и Анелия
Георгиева Вълова, съгласно одобрения ПУП-ПРЗ по т.1.
имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилият участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с 3. В случай, че изменението на приетият в т.7 с протокол № 33/01.10.2020 г. на
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1, не бъде одочл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, брено и не влезе в сила шест месеца след сключване на предварителния договор, да
ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет се извърши нова оценка, въз основа на която да бъде сключен окончателен договор.
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 4. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след влизане в
ОбС-0535/23.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1 и представяне на скица-проект
17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официал- от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Плевен, да сключи окончателен
договор за прехвърляне правото на собственост с Дияна Методиева Иванова, Влания печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев димир Спасов Вълов и Анелия Георгиева Вълова.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
134, ал.2, т. 2 и 6 от ЗУТ при условията на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за
Р Е Ш Е Н И Е № 412/17.12.2020 г., гр. Плевен
устройство на територията, чл. 19 от Закон за задълженията и договорите, чл.6, чл.8,
ОТНОСНО: Продажба на незастроен общински поземлен имот с идентифика- ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинска собственост и чл.50 от Наредба
тор 06999.501.892 с площ 463 кв.м, съставляващ УПИ VIII - 429, в кв.19а, по плана № 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0242/19.03.2020 г., на заседание на Общински съвет
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоу- - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 28 от дневния ред, и е
правление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
за общинската собственост и чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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 2020г. в т.III, буква Б. „Имоти, които
Община Плевен има намерение да продаде”, като включва: Незастроен общински
поземлен имот с идентификатор 06999.501.892 с площ 463 кв.м, съставляващ УПИ
VIII-429, в кв.19а по плана на с. Буковлък, актуван с АОС №43439/23.10.2020 г.
2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на незастроен общински
поземлен имот с идентификатор 06999.501.892 с площ 463 кв.м, съставляващ УПИ
VIII-429, в кв.19а по плана на с. Буковлък, актуван с АОС №43439/23.10.2020 г.
Търгът да се проведе чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при начална тръжна цена в размер
на 6 000 (шест хиляди) лева без ДДС и размер на депозита за участие в търга 10%
от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира
и проведе търг за продажба на имота.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на
имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилият участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3,
ал.2, чл.47, ал.1, 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-0536/23.11.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 415/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за изменение на Подробния
устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 662.514, 662.515 и 662.516 попадащи в границите на УПИ ІІ - за озеленяване в кв. 171 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.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона
за общинската собственост, чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет и
чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията,
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Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0560/09.12.2020 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, 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 № 417/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.757.40 и
56722.757.49 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на
Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за
устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.757.40 и 56722.757.49 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 Подробен устройствен план - План за
застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.757.40 и 56722.757.49 в
местността Плочата в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат на
оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18
от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал.
7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0561/09.12.2020 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, 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 № 418/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
с.Николаево
На основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Избира Миглена Стефанова Каменова за временно изпълняващ длъжността
Кмет на Кметство Николаево за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Мартин Митев
- Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0470/26.10.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка
32 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
		

Р Е Ш Е Н И Е № 413/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет Плевен и продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Плевен, ул. „Ген. Тошев“ №10, вх.Б, ет.2, ап.5
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.42, ал.2,
чл.47, ал.1, т.3 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2, чл.28, ал.1 и ал.2 от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори
662.514, 662.515 и 662.516 попадащи в границите на УПИ ІІ - за озеленяване в кв.
171 по плана на гр. Плевен.
2. Дава съгласие за промяна характера на поземлен имот с идентификатор
6682.516, от публична общинска собственост в частна общинска собственост по
приложено графично предложение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 662.514, 662.515 и 662.516 попадащи в границите на УПИ ІІ - за озеленяване в кв. 171 по плана на гр. Плевен.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със заповед на основание чл.135,
ал.3 от Закона за устройство на територията да се изработи проект за изменение на
действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 662.514, 662.515 и 662.516 попадащи в границите на УПИ ІІ - за озеленяване в кв. 171 по плана на гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 и
ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет и чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство
на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0562/09.12.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Изменя решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет - Плевен относно определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища, както следва:
В т.1.1. изразът „583 броя“ се заменя с „582 броя“.
В т.1.2. изразът „0 броя“ се заменя с „1 брой“.
ІІ. Общинско жилище, находящо се на адрес: гр. Плевен, ул. „Ген. Тошев“ №10,
вх.Б, ет.2, ап.№5, актувано с АОС №36043/30.04.2010 г., да бъде извадено от списъка
на общински жилища, включени във фонда „За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, и да се включи във фонда по чл. 2, ал.1, т.2 от
Наредба № 18 на Общински съвет - Плевен - „Жилища за продажба замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди“.
III. В останалата си част решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет - Плевен
остава непроменено.
ІV. Да се продаде на правоимащия наемател Детелин Стефанов Далаклиев общинско жилище, актувано с АОС №36043/30.04.2010 г., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.36.2.5, с предназначение: жилище,
апартамент, с административен адрес: град Плевен, ул. Ген. Тошев №10, вх.Б, ет.2,
ап.№5, със застроена площ 95,70 кв.м, състоящо се от: две спални, дневна, кухня,
баня с тоалетна и два балкона, с прилежащи части: избено помещение - маза №5 с
полезна площ 10.23 кв.м, ведно с 4,5150 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата и от правото на строеж в УПИ ІХ, кв.14 по плана на гр. Плевен, за
сумата от 100 500 (сто хиляди и петстотин) лева.
V. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор с Детелин Стефанов Далаклиев за продажба на имота по т. ІV съгласно действащите нормативни
изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.42, ал.2, чл.47, ал.1, т.3 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2, чл.28,
ал.1 и ал.2 от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0559/08.12.2020 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 26 от

Р Е Ш Е Н И Е № 416/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план - план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.321 в
местността Цигански лозя 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
Р Е Ш Е Н И Е № 420/17.12.2020 г., гр. Плевен
самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона ОТНОСНО: Увеличаване числеността на Общински домашен социален патроза устройство на територията,
наж (ОДСП) Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.7, чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за заОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
строяване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.321 в местността ЦиганР Е Ш И:
ски лозя в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техни- 1. Увеличава числеността на персонала на Общински домашен социален патроческата инфраструктура.
наж, град Плевен, считано от 01.01.2021 г. с 4 /четири/ щатни бройки, от 34 на 38
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за щата, както следва:
застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.321 в местността Ци- счетоводител - 2 бр.;
гански лозя в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на социални работници - 2 бр.
техническата инфраструктура.
2. Средствата за ФРЗ на посочените щатни бройки следва да се осигурят от сред3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши не- ствата за администриране на механизма лична помощ, съгласно чл.33, ал.2 от Закообходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за ус- на за личната помощ.
тройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.17, ал.1, т.7, чл.20 и
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат на чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администраоспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
ция по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. ОбС-0567/15.12.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 35 от дневния ред, и е подпечатано с официал18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. ния печат на Общински съвет - Плевен.
7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 419/17.12.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на програмата за развитие на „Диагностично-консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2020 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.16, чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията и реда
за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от
капитала на търговските дружества
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Допълва Програма за развитие на „Диагностично-консултативен център ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2020 г. както следва:
1.1. Раздел VІ-3. „Инвестиционен план за 2020 г.“ в „График за ремонти и реконструкции“ придобива следния вид:
Източник на
Дейности
Цена в лева
финансиране
1. Ремонт на покрив
20 000
Собствени средства
2. Обособяване на COVID зона
30 000
Собствени средства
ОБЩО
50 000
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.16, чл.17, ал.1, т.15 и
чл.19 от Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от
Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества по
предложение от Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“, с вх.№
ОбС-0158-2/16.12.2020 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
17.12.2020 г., Протокол № 22, точка 33 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Общински хор „Гена Димитрова“ на 25 години
През октомври 2020 г. Общински хор „Гена Димитрова”
отпразнува четвъртвековен юбилей. Очакваше се за празника хористите да поднесат на публиката
концерт-спектакъл в Драматично-куклен театър „Иван Радоев“
в Плевен. Извънредните мерки за
противодействие на пандемията
от коронавирус в страната възпрепятстваха проявата, а спектакълът се очаква да бъде представен през тази година.
Общински хор “Гена Димитрова” е наследник на Оперния
хор на закритата Плевенска опера „Христо Бръмбаров“. В следствие от споразумение между
Министерството на културата
и Община Плевен през 1994 г.
операта в града ни е преобразувана в Плевенска филхармония
с открита оперна сцена. На 14
януари 1995 г. Община Плевен
провежда конкурс за певците от
закрития Оперен хор и създава
Общински хор.
Плевенска филхармония и
Община Плевен сключват договор за съвместна дейност и
реализиране на музикално-сценични произведения в страната
и чужбина, в които да участват
артистичните формации към общината (Хор и балет). За диригент на хора е назначен Славей
Тинчев, а за корепетитор – Росица Дяковска. В Плевен са реализирани оперите “Набуко” и
“Травиата” от Верди и “Отвличане от Сарая” от Моцарт, “Реквием” от Верди и “Реквием” от
Моцарт и много други заглавия.
До 2003 година Общинският хор
участва в многобройни задгранични турнета на Плевенската
филхармония с оперите “Бал с
маски”, “Трабадур”, “Риголето”,
“Аида” и “Травиата”, “Норма”
от Белини, “Кармен” от Бизе,
”Дон Жуан“ и ”Вълшебната
флейта” от Моцарт, “Бохеми”,
“Мадам Бътърфлай” и “Турандот” от Пучини, както и с други
концертни програми.
От 2004 г. диригент на хора
е Диана Русева, а корепетитор
- Жанет Русева. Хорът продължава да изнася концертни програми с популярни хорове из
опери, ортодоксална музика,
хорови произведения от български композитори, обработки на
евъргрийни. Участва в турнета
на сборни състави, изпълнявайки операта “Норма” от Белини,

кантатата “Кармина Бурана” от
Карл Орф, “Реквием” от Моцарт
и други.
От началото на 2008 г. до момента диригент на Общинския
хор е Анелия Дечева, а корепетитор до началото на 2020 г е Росица Дяковска, която, за съжаление, си отиде от този свят. Нейна
наследница на отговорния пост е
Мариана Мирчева. Освен разнообразната си в стилово отношение програма, ОХ „Гена Димитрова“ представя пред публика
и още няколко оперни заглавия.
Съвместно с Плевенска филхармония и Държавна опера Стара
Загора участва в “Кармен” от
Бизе с диригент Красимир Къшев и в “Любовен еликсир” от
Доницети с диригент Салваторе Чичеро. С Държавна опера
Русе получава аплодисменти с
“Травиата” от Верди, “Тоска” от
Пучини с диригент Найден Тодоров, „Набуко” от Верди с диригент Георги Димитров и “Севилският бръснар” от Росини.
Със “Симфониета” - Видин и
диригент доц. Атанас Варадинов
хорът участва в “Любовен еликсир”, а с Плевенската филхармония с диригент доц. Христо
Игнатов и студенти от Вокалния
факултет на Националната музи-

Константин Илиевски. Незабравим спомен в историята на Общинския хор остава и постановката на мюзикъла “Ян Бибиян”
от Димитър Вълчев, в който певците от хора се изявяват и като
блестящи актьори за радост на
многобройна не само детска аудитория. Хорът работи съвмест-

диригент Марцио Фулин реализира заедно със Сливенския оркестър. Изнася концертна програма с арии, хорове и ансамбли
от опери и оперети заедно със
“Симфониета” - Видин и диригент Ивайло Кринчев, а със Шуменския симфоничен оркестър
с диригент Славил Димитров

кална академия в София - в “Дон
Паскуале” от Доницети.
Съставът реализира множество концерти с Плевенска филхармония, между които с произведенията “Реквием” от Моцарт
с диригент Григор Паликаров,
“Магнификат” от Албинони с
диригент Славей Тинчев, “Глория” от Вивалди с диригент

но и с други оркестри, като гостува в Шумен, Разград, Сливен,
Кнежа, Видин, Ямбол и София.
Със “Симфониета” - София и диригент Свилен Симеонов изнася
концерти с “Реквием” от Моцарт в Разград и Девета симфония
от Бетовен в зала “България” в
София. Концертно изпълнение
на операта “Норма” от Белини с

реализира концерт с “Реквием”
от Моцарт.
Неизброими са концертите
с произведения в различна стилистика. Знаково е участието на
хористите в оперетата „Българи
от старо време“ заедно с актьори
от ДКТ „Иван Радоев“ - Плевен и
Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“.

Постановката на режисьора
Димо Дешев дава възможност на
певците, ангажирани със солистични изпълнения, да разгърнат
своя артистичен потенциал, за
което получават положителна
оценка на публиката.
Останал верен на традициите, които наследява и пази, Общински хор „Гена Димитрова“
не спира да доказва големите си
професионални възможности в
стиловото многообразие на изявите си, присъства ярко в културния афиш на Плевен и с готовност се отзовава на покани за
участия в стойностни музикално-артистични проекти в града или в страната. За високата
стойност на професионалните
си изяви е оценен многократно
от изявени български и чуждестранни музиканти и творци,
много от които споделят възхищението си от постиженията на
състава не само в лични разговори, но и в специална Книга за
впечатения.
Въпреки сложното време, в
което хората на изкуството са
особено засегнати и ощетени,
Общински хор „Гена Димитрова“ не спира да работи все така
всеотдайно и да търси подходящи форми, за да стигне до своята
вярна публика, защото творците
са убедени, че мисията на изкуството е да храни душите на хората - с тази храна, която е незаменима.

