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На начална пресконферен-
ция заместник-кметът с направ-
ление „Проекти и хуманитарни 
дейности“ - Стефан Милев об-
общи всички дейности в изпъл-
нение на проект: „Осигуряване 
на устойчива градска среда на 
Плевен - етап 2“ по Администра-
тивен договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова по-
мощ № BG16RFOP001-1.007-
0004-C01 (№ РД-02-37-44) 
10.07.2020 г., осъществяващ се 
с финансовата подкрепа на Про-
цедура BG16RFOP001-1.007 
„Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановя-
ване и развитие 2014-2020 Пле-
вен“, като част от Процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Из-
пълнение на Интегрирани пла-
нове за градско възстановяване 
и развитие 2014-2020“ по При-
оритетна ос 1: „Устойчиво и ин-
тегрирано градско развитие“ на 
Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020 г., съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално 

развитие, с бенефициент Община 
Плевен. Милев пожела успеш-
но приключване на проекта, а на 
фирмите-изпълнители - успешна 
работа и спазване на сроковете. 
По време на изказването си той 
призова жителите на жк “Сторго-
зия” и на останалите обекти, кои-
то са в процес на ремонтни дей-
ности, за малко повече търпение 
за причиненото им временно неу-
добство, за да имат възможността 
да се радват на обновена градска 
среда. 

По време на събитията бяха 
анонсирани източниците на 
финансиране, целите, дейност-
ите и очакваните резултати по 
проекта, с акцент, оповестяващ 
предвидените строително-мон-
тажни работи, върху включени-
те в него обекти чрез насочени 
интервенции за реконструкция 
и обновяване състоянието на 
прилежащата на урбанизирана-
та територия на Плевен линейна 
инфраструктура - транспортна 
техническа инфраструктура - 
улична мрежа и транспортно съ-

В Заседателната зала на Община Плевен се проведе встъпителна пресконференция по проект „Утвър-
ждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”. Той се реализира по администра-
тивен договор за БФП № BG16M1OP002-5.004-0006-C01 (№Д-34-124 /19.11.2019 г.), който се осъществява 
с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като 
източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на ат-
мосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 17 951 744,44 лв., от които:
- Безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд - 12 747 404,66 лв.
-Съфинансиране от националния бюджет на РБ - 2 249 542,00 лв.
-Съфинансиране от бенефициента - 2 954 797,78 лв.
Началото на проекта е 04.12.2019 г., а краят - на 04.09.2023 г.
Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посред-

ством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на ут-
върдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни 
средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства.

Специфични цели на проекта:
Специфична цел 1:Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните 

средства, обслужващи общинския транспорт;
Специфична цел 2:Спестяване на енергия;
Специфична цел 3:Намаляване на шума и вибрациите в градските райони;
Специфична цел 4:Повишена привлекателност на обществения транспорт чрез подобряване на на-

деждността, комфорта и времето за придвижване;
Специфична цел 5:Постигане на изцяло екологично чист масов градски обществен транспорт с ну-

леви вредни емисии.
Дейностите по проекта са следните:
Дейност 1.Подготовка на проектно предложение;
Дейност 2.Доставка на нови електрически автобуси и зарядни станции за тях;
Дейност 3.Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на заряд-

ни станции в двете депа, собственост на оператора и осигуряване на електрозахранването на зарядните 
станции;

Дейност 4.Строителен надзор и оценка за съответствието;
Дейност 5.Интегриране на новопридобитите електрическите автобуси към съществуващите интели-

гентни транспортни системи;
Дейност 6.Управление на проекта, осигуряване на информация и комуникация и разработване на до-

кументации за обществени поръчки.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
-Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди и Доста-

вени 14 броя нови електрически автобуси „соло“ и 14 броя бавнозарядни станции към тях;
-Повишено качество на предлаганата транспортна услуга, осигуряване на удобство и привлекател-

ност за пътниците;
-Намаляване на разходите за електроенергия и поддръжка на подвижния състав на „Тролейбусен 

транспорт“ ЕООД;
-Намаляване нивата на вредни емисии и газове и подобряване качеството на атмосферния въздух;
-Намаляване нивата на шумовото замърсяване в града.
Очаква се електробусите да бъдат доставени в Плевен до края на 2021 година. Всеки от тях ще раз-

полага с общо 64 места, от тях 32 седящи /без водача/, останалите за правостоящи. Зареждането на бате-
риите, чиято гаранция от производителя е 8 години, ще става през нощта, с едно зареждане ще издържат 
две работни смени или около 300 км пробег. Електробусите са с дължина 12 метра, с 3 обслужващи врати, 
място за хора със затруднено придвижване и за детски колички и с осигурен достъп за тях чрез платформа 
на средната врата. 

Никол Маринова от 8 клас  
в ДФСГ „Интелект“, Дениз По-
турлиев от 9 клас в МГ „Гео Ми-
лев“, Биляна Лазарова от 10 
клас в НУИ „Панайот Пипков“, 
Стелиян Ангелов от 11 клас в 
ПГТ „Проф. Цветан Лазаров“ и 
Венцислав Тодоров от 12 клас 
в ДФСГ „Интелект“ - Плевен са 
учениците, които получиха пър-
вия „Културен чек“ на Община 
Плевен. Той им бе връчен от 
кмета Георг Спартански. 

„Културен чек” се връчва 
на младежи от общината за 
техните постижения в сферата 
на образованието, културата и 
изкуството, както и всички ос-
танали сфери на обществения 
живот, за разработване и учас-
тие в проекти, за спечелени от 
тях награди и постиженията 
им през последните 12 кален-
дарни месеца. Кметът Георг 
Спартански обясни на младе-
жите, че това е малък реверанс 
от страна на Община Плевен за 
усилията, които са положили 
за своето обучение и развитие. 
„Културният чек” е награда, 
която съдържа два билета за те-
атрални постановки, два билета 

оръжение „пътен 
надлез“ в грани-
ците на индус-
триалната зона 
на града („Зона 
с потенциал за 
и ко н ом и ч е с ко 
развитие“), за 
осигуряване на 
по-добра мобил-
ност, транспорт-
на свързаност, 
достъпност и 
логистика, и пре-
венция на пътни 
инциденти. От 
ръководителя на 
проекта Евгени 

Направиха официално първа 
копка на рехабилитацията
на надлеза за „Сторгозия“ 

Генов бе представена презента-
ция относно очакваните резул-
тати, а именно, постигане на ре-
сурсна ефективност, намаляване 
на вредното въздействие върху 
околната среда и климатичните 
промени, ведно с допълващо по-
добряване състоянието на улич-
на мрежа на Плевен.

Проектното предложение 
третира обекти: „Реконструкция 

на улица „Вит“ - от фирма „ИЗ-
ОБОР“ до кръстовището с ул. 
„Втора задгарова“, гр. Плевен“, 
„Реконструкция на улица „Се-
верна“, гр. Плевен“, вкл. съоръ-
жения към транспортна техни-
ческа инфраструктура, а именно 
обект: „Реконструкция на пътен 
надлез за жк „Сторгозия“, гр. 
Плевен“, където се проведе и 
официалната церемония „Пър-

ва копка“ за ефективен старт на 
СМР дейностите.

Общата стойност на проек-
та е 3 974 424,43 лева, от които 
85% европейско финансиране и 
15% национално съфинансиране, 
представляващи 100% БФП. 

Срокът за изпълнение на 
Административния договор за 
БФП е 30 месеца (10.07.2020 г. - 
10.01.2023 г.).

Встъпителна пресконференция по проект „Утвърждаване
на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен” 

за кинофилми, ваучер за кни-
жарница на стойност 20 лв., как-
то и неограничени посещения 
до края на 2021 г. в РИМ - Пле-
вен, Панорама „Плевенска епо-
пея 1877”, Художествена гале-
рия „Колекция Светлин Русев” 
и Художествена галерия „Илия 
Бешков”. Бъдете горди, че сте 
първите, отличени в тази ини-
циатива, която, надявам се, ще 
се превърне в още една хубава 
традиция, се обърна към мла-

дежите кметът Спартански. 
Наградата „Културен чек” се 

връчва веднъж годишно. При-
съжда се на ученици от учебни-
те заведения на територията на 
община Плевен във възрастова 
група 8-12 клас, по един ученик 
от всеки клас, и няма парично 
изражение. Средствата за награ-
дата „Културен чек” са осигуре-
ни от бюджета на „Календара за 
младежки дейности” на Общи-
на Плевен за 2021 г. 

Изявени младежи получиха „Културен 
чек“ на Община Плевен



2брой 88
8.07.2021 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 587/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Наредба за изменение и допълнение на На-

редба №17/2017 г. на Общински съвет - Плевен за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.9, във вр. С чл.6, ал.2 
от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона 
за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.75-77, чл.79 и 
чл.195, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 
г. на Общински съвет - Плевен за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, 
както следва:

1. В Раздел ІІ - „Услуги по ТСУ, кадастър и регулация“ от Приложе-
ние №3 - Тарифа за цени и услуги по чл.6, ал.2 от ЗМДТ, предоставяни 
от Община Плевен: т.8 и т.10 се отменят.

2. В т.5, т.6 и т.9 от Раздел ІІ - „Услуги по ТСУ, кадастър и регулация“ 
на Приложение №3 на Наредба №17 - Тарифа на цени и услуги по чл.6, 
ал.2 от ЗМДТ, предоставяни от Община Плевен, текстът „строежи ІV и 
V категории“ се заменя с „жилищни и смесени сгради с ниско застро-
яване и вилни сгради по чл.137, ал.1, т.5, буква „а“, техни реконструк-
ции, преустройства, основни ремонти и промяна на предназначението, 
както и за обектите по чл.137, ал.1, т.5, букви „д“ и „е“ от ЗУТ“.

3. В Раздел ІІІ - „Административно - технически услуги по устрой-
ство на територията“ от Приложение №2 - Тарифа за местни такси по 
чл.6, ал.1 от ЗМДТ, за услуги, предоставяни от Община Плевен, се 
създава нова т.15а със следното съдържание:

„15а. Издаване на разрешение от Гл.архитект по чл.147а от ЗУТ за 
промяна на предназначението на сгради или самостоятелни обекти в 
сгради, без извършване на строителни и монтажни работи - 0,10 лв./
кв.м. РЗП, но не по-малко от 50 лв.“

ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Плевен на Общински съвет - Плевен влиза в 
сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общински 
съвет - Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.9, във вр. С чл.6, ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси и чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативни-
те актове, при спазване изискванията на чл.75-77, чл.79 и чл.195, ал.2 
от Административнопроцесуалния кодекс, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0756/12.05.2021 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, 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 № 588/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Наредба за изменение на Наредба №9/2018 г. 

на Общински съвет - Плевен за ползване на пасища и мери - публична 
общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо 
ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни и на лица, 
поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.6 и 
чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
във връзка с чл.98-чл.100 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.11, ал.3 и чл.26, 
при спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове, 
при спазване изискванията на чл.75, чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Чл.11, ал.1 от Наредбата придобива следния вид:
„Чл.11 (1) Мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост, мо-

гат да се отдават под наем или аренда по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ 
на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информа-
ционна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните 
животни, по цена, определена по пазарен механизъм.“.

2. Чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата придобиват следния вид:
„Чл.12 (1) Лицата, желаещи да ползват земи по чл.11, които прите-

жават регистриран животновъден обект на територията на община 
Плевен, подават заявление до Кмета на общината по образец, одобрен 
от Министъра на земеделието, храните и горите, в срок до 10 март на 
текущата година.

(2) Информацията за задълженията по чл.11, ал.2 от Наредбата се про-
верява служебно от комисията по чл.13, ал.1 чрез справка в съответния 
публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, същата се изисква и 
получава по служебен път от компетентната администрация.“.

ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №9/2018 г. на 
Общински съвет - Плевен влиза в сила 7 дни след публикуването й на 
интернет страницата на Общински съвет - Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.24а, ал.6 и чл.37и от Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи във връзка с чл.98-чл.100 от 
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, чл.11, ал.3 и чл.26, при спазване изискванията на 
чл.28 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на 
чл.75, чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от Административнопроцесуалния ко-
декс, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0784/21.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, 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 № 589/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на решения на Общински съвет - Плевен 

от №001/12.11.2019 г. до №211/28.05.2020 г., мандат 2019 - 2023 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, т. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пле-
вен неговите комисии и взаимодействието му с общинската админи-
страция за мандат 2019-2023 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения на Общински съ-
вет - Плевен №001/12.11.2019 г. до №211/28.05.2020 г.

2. Приема за сведение отчета по т.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.24 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл. 24, т. 5 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет - Плевен неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 годи-
на, по предложение от ПК по „Законност и контрол по изпълнение на 
решенията“, с вх.№ ОбС-0668/10.06.2021 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, 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 № 590/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №144/19.03.2020 г. на Общин-

ски съвет - Плевен 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействие-
то му с Общинската администрация за мандат 2019-2023 година, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Променя решение №144/19.03.2020 г. /изм. с Решение 
№520/29.04.2021 г./ на Общински съвет - Плевен, както следва:

§1. В т.5.6. на мястото на г-н Георги Петков Велков, избира Мария 
Ангелова Монова;

§2. В т.8.4. на мястото на г-н Георги Петков Велков, избира Христо 
Ивайлов Таслаков;

§3. В т.4.5. на мястото на г-н Милчо Здравков Илиев избира Мария 
Ангелова Монова.

§4. В останалата си част Решение №144/19.03.2020 г., /изм. с Решение 
№520/29.04.2021 г./ на Общински съвет - Плевен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общин-
ския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация за мандат 2019-2023 година, по предложение от Хрис-
то Таслаков - Председател на група общински съветници „МК „Де-
мократична България - Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)“, с вх.№ 
ОбС-0119-3/16.06.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, точка 5 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 591/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и баланси за 2020 г. на 

търговските дружества с общинско участие, определяне размер на ди-
видента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2020 
г. и избор на експерт - счетоводители за заверка на годишния финансов 
отчет на дружествата за 2021 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.26, т.3, т.4 и т.6, чл.29, 
т.6, т.8 и т.11 и чл.68, ал.1 от Наредба №8 за реда за учредяване и уп-
ражняване правата на общината в публични предприятия и търговски 
дружества с общинско участие в капитала и чл. 38, ал. 1 от Закона за 
счетоводството, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема годишните отчети и баланси за 2020 г. на търговските дру-
жества с общинско участие:

1.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.3.„Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Плевен;
1.4.„Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
1.5. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
1.6. „Тибор” ЕАД, град Плевен;
2. Освобождава от отговорност за 2020 г. управителните органи на 

търговските дружества, както следва:
2.1.Управителя на „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД - д-р Марияна Лазарова;
2.2.Управителя на „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД - д-р Николай Хинков;
2.3.Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД - инж. Ангел Нес-

торов; 
2.4.Управителя на „Паркстрой” ЕООД - Дамянка Владимирова;
2.5.Управителите на „Инжстрой” ЕООД - Йордан Богословов и Пла-

мен Петков;
2.6.Членовете на Съвета на директорите на „Тибор” ЕАД - Лидия Же-

лезарова, Борислав Борисов и Иво Петков Дочев.
3. Освобождава от плащане в размер на 100% от дължимия диви-

дент за 2020 г. следните търговски дружества, приключили 2020 г. на 
печалба: 

3.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
3.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
3.3. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
3.4. „Тибор” ЕАД, град Плевен.
4. Задължава управителите на търговските дружества по т.3 да полз-

ват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални 
активи, необходими за осъществяване на основната икономическа 
дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ре-
монтни работи.

5. Задължава управителите на търговските дружества по т.3 да пред-
ставят всяко тримесечие отчет за начина на изразходване на средствата 
от освободения дивидент.

Управителните органи на следните търговски дружества:
6.1.„Тролейбусен транспорт” ЕООД - град Плевен;
6.2.„Инжстрой” ЕООД - град Плевен;
6.3.„Тибор” ЕАД - град Плевен,
да проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на 

годишния финансов отчет за 2021 година на търговските дружества и 

внесат в Общински съвет - Плевен в срок до 30.07.2021 година про-
токол от проведения конкурс и предложение за експерт-счетоводител.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМА, чл.26, т.3, т.4 и т.6, чл.29, т.6, т.8 и т.11 и чл.68, ал.1 
от Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на об-
щината в публични предприятия и търговски дружества с общинско 
участие в капитала и чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, по пред-
ложение от ПК по „Стопанска политика и транспорт“, с вх.№ ОбС-
0706/28.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, точка 6 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 592/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен за външно финан-

сиране с Проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ пред Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с Проект „Патро-
нажна грижа + в община Плевен“ за привличане на финансови сред-
ства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходи-
ми правни и фактически действия с оглед на качествената, в пълнота и 
навременна подготовка на изискуемия пакет с документация за канди-
датстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 с указаното в т.1 
проектно предложение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0809/14.06.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, 
точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 593/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционната програма на Община 

Плевен за 2021 година
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал.ал. 
3 и 4 от Закона за публичните финанси, чл. 39, ал.ал. 3 и 4 от Наред-
ба № 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 обект „Основен ремонт на ДГ „Кокиче”, финансиран със 
средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: 
било 67 150 лева, става 0 лева.

2. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Звънче”, финансиран със 
средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: 
било 89 400 лева, става 0 лева.

3. Изменя обект „Реконструкция на система за улично осветление”, 
финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 485 
800 лева, става 329 250 лева.

4. Създава обект „Реконструкция на система за улично осветление”, 
финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, 
както следва: било 0 лева, става 156 550 лева.

5. Създава обект „Основен ремонт на ДГ „Кокиче”, финансиран със 
собствени бюджетни средства, както следва: било 0 лева, става 67 150 
лева.

6. Създава обект „Основен ремонт на ДГ „Звънче”, финансиран със собст-
вени бюджетни средства, както следва: било 0 лева, става 89 400 лева.

7. 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 чл. 124, ал.ал. 3 и 4 от Закона за публичните 
финанси, чл. 39, ал.ал. 3 и 4 от 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, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0639/15.06.2021 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, точка 8 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 594/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 година 

за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за 
битово отопление

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
2, ал. 1 от Наредба № 6 от 7 октомври 2019 година за изискванията и 
контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя териториален обхват за прилагане на Наредба № 6 от 7 
октомври 2019 година за изискванията и контрола върху дървесината, 
която се използва за битово отопление, а именно: цялата територия на 
Община Плевен;

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме действия за 
прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 година за изискванията 
и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и т. 23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 6 от 7 
октомври 2019 година за изискванията и контрола върху дървесината, 
която се използва за битово отопление, по предложение от Георг Спар-
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тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0811/14.06.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 595/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на 

Общинска служба по земеделие - Плевен, за обезщетяване на лица с 
признато право на собственост по реда на ЗСПЗЗ

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.3 от 
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр.62 от 2010 г./ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя поземлен имот от Общинския поземлен фонд с 
идентификатор 56722.259.11 с площ 3.710 дка, находящ се в земли-
щето на гр.Плевен, в местност „Мъртва долина“, начин на трай-
но ползване „нива“, актуван с акт за частна общинска собственост 
№37828/12.09.2012 г. на Общинска служба по земеделие Плевен към 
Областна дирекция „Земеделие“ - гр.Плевен при Министерство на зе-
меделието, храните и горите.

2. Имотът по т.1 се предоставя за обезщетяване на наследниците на 
Тодорица Стоянова Генова за земеделски имот с признато право на 
собственост, с площ 2.500 дка, съгласно постъпилото мотивирано ис-
кане на Общинска служба по земеделие - Плевен с вх.№УОС 24-90-
1/01.06.2021 г.

3. Препис от решението да се изпрати на Общинска служба по земе-
делие - Плевен за сведение и изпълнение.

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, §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр.62 
от 2010 г./ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0801/08.06.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 596/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1032/26.07.2018 г. на Общин-

ски свет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл.19а от Закона за водите и писмо на Областния управител на област 
Плевен с рег.№ ДС-18-108(53)/10.06.2021 г., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя Решение № 1032/26.07.2018 г. на Общински съвет - Пле-

вен, като в Приложение №1, ред №15 се изменя и придобива следното 
съдържание:

 
№
по
ред

Наименование 
на язовира

Землище Местност Идентификатор 
на имота

Акт за 
публична 
общинска 

собственост 
№

Площ

1. „Николаево-5“ с.Николаево „Тенекиен 
хан“ 51620.31.5 43486/

20.05.2021 г.
119840 
кв.м.

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, във връзка с чл.19а от Закона за водите 
и писмо на Областния управител на област Плевен с рег.№ ДС-18-
108(53)/10.06.2021 г., по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0819/16.06.2021 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, 
точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 597/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общин-

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

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

- Част от физкултурен салон в ДГ „Юнско въстание“ Плевен с площ 
30кв.м, за провеждане занимания по народни танци, при начална ме-
сечна цена на час 6,90лв. Депозит за участие 100,00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ „Калина“ Плевен с площ 10кв.м, за 
провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена 
на час 2,30лв. Депозит за участие 100,00 лв.

- Методичен кабинет в ДГ„Синчец“ Плевен с площ 12кв.м, за про-
веждане занимания по английски език, при начална месечна цена на 
час 2,40лв. Депозит за участие 100,00 лв.

- Методичен кабинет в ДГ„Пролет“ Плевен с площ 16кв.м, за про-
веждане занимания по английски език, при начална месечна цена на 
час 3,20лв. Депозит за участие 100,00 лв.

- Методичен кабинет в ДГ„Пролет“ Плевен с площ 16кв.м, за про-
веждане занимания по приложни изкуства, при начална месечна цена 
на час 3,20лв. Депозит за участие 100,00 лв..

- Част от физкултурен салон в ДГ„Пролет“ с площ 40кв.м,за провеж-
дане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 
9,20лв. Депозит за участие 100,00 лв..

- Част от физкултурен салон в ДГ„Дружба“ с площ 10кв.м, за про-
веждане занимания по английски език, при начална месечна цена на 
час 2,30лв. Депозит за участие 100,00 лв..

- Част от физкултурен салон в ДГ„Щурче“ с площ 30кв.м, за провеж-
дане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90лв. 
Депозит за участие 100,00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ„Славейче“ с площ 30кв.м, за 
провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 
6,90лв. Депозит за участие 100,00 лв..

- Част от физкултурен салон в ДГ„Славейче“ с площ 30кв.м, за про-
веждане занимания по английски език при начална месечна цена на 
час 6,90лв. Депозит за участие 100,00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ„Теменуга“ с площ 30кв.м, за 
провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 
6,90лв. Депозит за участие 100,00 лв.

- Част от физкултурен салон в НУ„Патриарх Евтимий“ с площ 30кв.м, 
за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 
6,90лв. Депозит за участие 100,00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ„Първи юни“ с площ 30кв.м, за 
провеждане занимания по ментална аритметика, при начална месечна 
цена на час 6,90лв. Депозит за участие 100,00 лв.

- Част от зала в ЦПЛР-Център за работа с деца с площ 40кв.м, за про-
веждане занимания по художествена гимнастика, при начална месечна 
цена на час 9,20лв. Депозит за участие 100,00 лв.

- Част от зала в ЦПЛР-Център за работа с деца с площ 40кв.м, за 
провеждане занимания по спортни танци, при начална месечна цена 
на час 9,20лв. Депозит за участие 100,00 лв.

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

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

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

Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 14, чл. 76, чл. 79, 
чл. 85, ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0810/14.06.2021г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 24.06.20201г., Протокол № 30, 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 № 598/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на дарение в полза на Община Плевен на 

недвижим имот - собственост на физическо лице, находящ се на тери-
торията на с.Бохот

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 - 3 
от ЗОС и чл.5, т.2 във вр. с чл.7, т.3 от Наредба № 7 на Общински съ-
вет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на Об-
щина Плевен на недвижим имот с административен адрес с.Бохот, 
община Плевен, ул. „Боровец“ №7, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 05921.211.544, с площ 2 138 кв.м., вид собственост - 
частна, вид територия - урбанизирана, НТП - ниско застрояване (до 10 
м.), стар пл.номер 544, парцел V и VІІІ в квартал 19 по плана на с.Бохот, 
ведно с наличните в имота сгради с идентификатори 05291.211.544.1, 
05291.211.544.2, 05291.211.544.3 и 05291.211.544.4 с данъчна оценка в 
обща размер 5 195, 20 лв. чрез дарение от собственицата на имота Валя 
Борисова Пенева - Иванчева.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да приеме дарението на 
имота, подробно описан в т.1, чрез сключване на последващ договор в 
нотариална форма, съгласно нормативните изисквания.

3. Разноските по сделката по т.2 да бъдат за сметка на общинския 
бюджет.  

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, 
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 34, ал.1 - 3 от ЗОС и чл.5, т.2 във вр. 
с чл.7, т.3 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0795/03.06.2021г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 24.06.20201г., Протокол № 30, точка 13 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 599/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регио-

нално управление на образованието - Плевен недвижим, нежилищен 
имот - частна общинска собственост, представляващ част от самостоя-
телен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 - офис №437, 
находящ се в административната сграда на ул. ”Д.Константинов” №23 
гр.Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 год.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и 4 
от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Регионално уп-
равление на образованието - Плевен ЕИК 121053263, недвижим не-
жилищен имот - частна общинска собственост, представляващ част 
от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 
- офис №437 с площ 15,00 кв.м в административната сграда на ул. 
„Д.Константинов” №23 гр.Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 
год., за срок от 10 /десет/ години. 

2. Консумативните разходи свързани с текущото обслужване и под-
дръжка на имота, както и данък върху недвижими имоти и такса за 
битови отпадъци за имота, са за сметка на РУО - Плевен. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
безвъзмездно управление на имота по т.1 с Началника на РУО - Пле-
вен, съгласно действащите разпоредби.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.12, ал.3 и 4 от Закона за общинската соб-

ственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0796/03.06.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, точка 15 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 600/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция 

по вписванията - за нуждите на Служба по вписванията и Служба по 
регистрация - Плевен недвижим, нежилищен имот - частна общинска 
собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 56722.660.765.2.8 - офис №436, находящ се в админи-
стративната сграда на ул. „Д. Константинов” №23 гр.Плевен, актуван 
с АОС №39762/25.11.2013 год.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и 4 
от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба № 7 на 
Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Агенция по вписва-
нията - гр.София, ЕИК 131282355, за нуждите на Служба по вписванията 
и Служба по регистрация - Плевен, недвижим нежилищен имот - част-
на общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 - офис №436 с площ 14.72 кв.м. 
в административната сграда на ул.„Д.Константинов” №23 гр.Плевен, ак-
туван с АОС №39762/25.11.2013 год., за срок от 5 /пет/ години. 

2. Консумативните разходи свързани с текущото обслужване и под-
дръжка на имота, както и данък върху недвижимите имоти и такса за 
битови отпадъци за имота, са за сметка на Агенция по вписванията. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
безвъзмездно управление на имота по т.1 с Изпълнителния директор 
на Агенция по вписванията, съгласно действащите разпоредби.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.12, ал.3 и 4 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.13, ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0797/03.06.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 24.06.20201 г., Протокол № 30, точка 16 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 601/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Финансово подпомагане на състезател на плевенски 

спортен клуб, завоювал квота за Олимпийски игри, съгласно Наредба 
№33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията 
на община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл.23 и чл.24 от Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните 
клубове на територията на община Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да бъде сключен договор за реклама на Община Плевен и финан-
сово подпомагане по реда на Глава Пета от Наредба №33 за финансово 
подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен 
с Клуб по бойни изкуства „Петромакс“ и състезателката Ивет Горанова 
в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева във връзка със спечелена-
та квота за участие в Олимпийските игри в Токио.

2. Средствата да бъдат осигурени от „Резерв за непредвидени и неот-
ложни разходи“ в частта „Местни дейности“.

3. Оправомощава Кмета на Община Плевен да предприеме съответните 
правни и фактически действия в изпълнение на решението по т.1 и т.2.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, във връзка с чл.23 и чл.24 от Наредба №33 за фи-
нансово подпомагане на спортните клубове на територията на общи-
на Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0517-1/23.06.2021 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, точка 17 
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 602/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен общински недвижим имот с 

идентификатор 06999.501.492 с площ 586 кв.м - УПИ ХІ в кв.50а, отреден 
за жилищно строителство по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг

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, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Пле-
вен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите - общинска собственост в Община Плевен през 2021 г., като 
в раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да 
продаде” се добавя недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, актуван 
с АОС №43477/26.02.2021 г. - незастроен поземлен имот с идентифи-
катор 06999.501.492, с площ 586 кв.м, урбанизирана територия с начин 
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), съставляващ УПИ ХІ 
в кв.50а, отреден за жилищно строителство по плана на селото.

2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на имота по 
т.1 чрез предварително представяне на предложенията от участници-
те в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена без 
ДДС 11 100 (единадесет хиляди и сто) лева и депозит в размер на 10% 
от първоначалната цена за имота.

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 спе-
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челилия 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, чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, 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-0736/27.05.2021 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 603/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Плевен, ул. „Карлово“ №21, вх. В, 
ет.1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.554.1.22 с площ 182 кв.м, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите - общинска собственост в Община Плевен през 2021 г., като 
в раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да 
продаде” се добавя недвижим имот с административен адрес: гр. Пле-
вен, ул. „Карлово“ №21, вх. В, ет.1, актуван с АОС №39842/13.01.2014 
г. - представляващ помещение за делова и административна дейност 
със застроена площ 182 кв. м, заедно с прилежащата му маза в суте-
рена с вход от самостоятелния обект и 1/22 ид.ч. от общите части на 
сградата, и от правото на строеж.

2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на имота по 
т.1 чрез предварително представяне на предложенията от участници-
те в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена без 
ДДС 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева и депозит в размер на 10% 
от първоначалната цена за имота.

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 спе-
челилия 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, чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, 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-0813/15.06.2021 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201 
г., Протокол № 30, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 604/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински недвижим имот на соб-

ственика на законно построени върху него сгради - поземлен имот с иден-
тификатор 56722.662.594, УПИ ХІI-7764 в кв.328 по плана на гр.Плевен с 
административен адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Иван Шишман“ №51 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба № 
7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общински недвижим имот с административен ад-
рес: гр.Плевен, ул.Цар Иван Шишман № 51, представляващ застроен 
урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.662.594 с площ 254 
кв.м - УПИ ХІI-7764 в кв. 328, отреден за жилищно строителство, ак-
туван с акт за частна общинска собственост АОС № 42034/09.03.2017 
г., на цена 12 760 (дванадесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева 
без ДДС на Диана Любомирова Стефанова, наследник на Любомир 
Петков Иванов, собственик на законно построените върху него сгради.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
продажба на имота с правоимащото лице, съгласно т.1 от настоящето 
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 мест-
ната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.51 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0791/01.06.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, точка 20 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев  

Р Е Ш Е Н И Е № 605/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на урегулиран застроен общински недвижим 

имот на собственик на законно построени върху него сгради, предста-
вляващ поземлен имот с идентификатор: 06999.501.517, УПИ VII в кв. 
40, по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.51 от Наредба № 
7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост, на-
ходящ се в с. Буковлък, представляващ застроен урегулиран поземлен 
имот с площ 652 кв. м с идентификатор 06999.501.517 УПИ VII в кв. 40 
по плана на селото, отреден за жилищно строителство, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 43488/02.06.2021 г., за сумата от 
10 880 (десет хиляди осемстотин и осемдесет) лева без ДДС на ЕЛЕ-
НА ПЕТКОВА ХРИСТОВА - собственик на законно построени върху 
него сгради с отстъпено право на строеж. 

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 

продажба на имота с правоимащото лице, съгласно т.1 от настоящото 
решение и нормативните изисквания. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, и чл.51 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0812/15.06.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 24.06.20201 г., Протокол № 30, точка 21 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 606/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински незастроен поземлен имот с 

идентификатор 56722.668.63 с площ 198 кв.м, съставляващ УПИ VI-
7155 в кв.182а по плана на гр. Плевен, отреден за обществено обслуж-
ване, чрез публичен търг

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.35, ал.1, чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на неза-
строен поземлен имот с идентификатор 56722.668.63 с площ 198 кв.м, 
урбанизирана територия с начин на трайно ползване: незастроен 
имот за жилищни нужди, УПИ VI-7155 в кв.182а по регулационния 
план на града, отреден за обществено обслужване, актуван с АОС 
№41416/09.12.2015 г., с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Ген. 
Атанас Стефанов” №19. Търгът да се проведе чрез предварително 
представяне на предложенията от участниците в администрацията на 
Община Плевен, при начална тръжна цена в размер на 23 100 (дваде-
сет и три хиляди и сто) лева без ДДС и размер на депозита за участие 
2 310 (две хиляди триста и десет) лева.

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

3. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания със спе-
челилия 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 мест-
ната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0816/15.06.2021 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Прото-
кол № 30, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 607/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез закупуване на част 

от поземлени имоти с идентификатори 56722.663.319 и 56722.663.320 
с обща площ 530 кв.м, за които е отреден УПИ VІІІ-7975а,7975,7976 
в кв.457 по плана на гр. Плевен, с административен адрес ул. „проф. 
Христо Бръмбаров“ №48

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за соб-
ствеността, чл.34, ал.2, чл.36, ал.2 във вр. ал.1, т.3 от ЗОС и чл.60, ал.3 
във вр. ал.1, т.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот с админи-
стративен адрес: гр. Плевен, ул. „проф. Христо Бръмбаров“ №48, нане-
сен в одобрената кадастрална карта на гр. Плевен като два поземлени 
имота с идентификатори 56722.663.319 и 56722.663.320, с обща площ 
530кв.м - урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско за-
строяване (до 10 м), за които е отреден УПИ VІІІ-7975а,7975,7976 в стр.
кв. 457 по регулационния план на града, чрез откупуване от съсобстве-
ника „КАТЕТИ 2006” ЕООД, ЕИК 114677531, на неговата съсобствена 
част - 349,30 кв.м идеална част от двата поземлени имота, за сумата от 
13 400 (тринадесет хиляди и четиристотин) лева с включен ДДС.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да предприеме съответ-
ните правни и фактически действия в съответствие с решението по т.1.

3. При отказ на съсобственика да продаде своя съсобствен дял от 
имота на посочената в т.1 цена, оправомощава Кмета на общината да 
прекрати съсобствеността върху двата поземлени имота чрез съдебна 
делба.

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.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2, чл.36, 
ал.2 във вр. ал.1, т.3 от ЗОС и чл.60, ал.3 във вр. ал.1, т.4 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0815/15.06.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 608/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда с идентификатор 56722.661.847.3 

със застроена площ 21 кв.м, построена върху общинска земя в УПИ IX 
-8770, кв.64 с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Осогово” №45

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.66 във връзка 
с чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.5, т.2 във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Антоанета Красимирова Петкова, недвижим 

имот с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Осогово” №45, предста-
вляващ жилищна сграда с идентификатор 56722.661.847.3, със застрое-
на площ 21 кв.м, построена в общински поземлен имот с идентификатор 
56722.661.847, представляващ УПИ IX-8770 в кв.64 по регулационния 
план на града, актуван с АОС №43407 от 18.08.2020 г., за сумата от 11 
735 (единадесет хиляди седемстотин тридесет и пет) лева.

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.66 във връзка с чл.33 от Закона за соб-
ствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5, т.2 
във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0808/14.06.2021г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, точка 24 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 609/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда, построена върху общински по-

землен имот с идентификатор 56722.654.37 с административен адрес: 
гр.Плевен, ул.Люляк №42

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.66 във връзка 
с чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.5, т.2 във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Павлина Веселинова Петкова, Емилия Ни-
колова Вешева, Евелина Цветанова Димитрова и Андрей Цветанов 
Вешев собствената им сграда с идентификатор 56722.654.37.2, с адми-
нистративен адрес: гр. Плевен, общ. Плевен, ул. „Люляк” №42, с пред-
назначение: хангар, депо, гараж и със застроена площ 19 кв.м, постро-
ена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.654.37, 
съставляващ УПИ VІІ в кв. 10 по регулационния план на гр. Плевен, за 
сумата от 10 000 (десет хиляди) лева.

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.66 във връзка с чл.33 от Закона за соб-
ствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5, т.2 
във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0814/14.06.2021г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, 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 № 610/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване (НТП) на позем-

лени имоти с идентификатори 61426.42.23, 61426.43.14, 61426.44.15, 
61426.45.12, 61426.45.22, 61426.48.11, 61426.105.5, 61426.106.5 по ка-
дастралната карта и кадастрални регистри на с. Радишево

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 78а, ал. 1 от Правил-
ника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земедел-
ските земи, чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „лозе“ в 
„нива“ на поземлени имоти от ОПФ, находящи се в землището на с. 
Радишево, община Плевен, с идентификатори, както следва: 

61426.42.23 с площ 3,677 дка, в местността Голям орман с НТП 
„лозе“, категория V при неполивни условия (номер по предходен план 
042023), актуван с АОС № 40761 от 12.11.2014 г., 61426.43.14 с площ 
1,476 дка в местността Голям орман с НТП „лозе“, категория V при 
неполивни условия (номер по предходен план 043014), актуван с АОС 
№ 40748 от 06.11.2014 г., 61426.44.15 с площ 1,576 дка, в местността 
Голям орман с НТП „лозе“, категория V при неполивни условия (но-
мер по предходен план 044015), актуван с АОС № 40747 от 06.11.2014 
г., 61426.45.12 с площ 0,606 дка, в местността Голям орман с НТП 
„лозе“, категория V при неполивни условия (номер по предходен план 
045012), актуван с АОС № 40746 от 06.11.2014 г., 61426.45.22 с площ 
0,582 дка, в местността Голям орман с НТП „лозе“, категория IV при 
неполивни условия (номер по предходен план 045022), актуван с АОС 
№ 40764 от 12.11.2014 г., 61426.48.11 с площ 2,101 дка, в местността 
Голям орман с НТП „лозе“, категория V при неполивни условия (но-
мер по предходен план 048011), актуван с АОС № 40765 от 14.11.2014 
г., 61426.105.5 с площ 3,377 дка, в местността Голям орман с НТП 
„лозе“, категория V при неполивни условия (номер по предходен план 
105005), актуван с АОС № 40699 от 29.10.2014 г., 61426.106.5 с площ 
3,035 дка, в местността Голям орман с НТП „лозе“, категория V при 
неполивни условия (номер по предходен план 106005), актуван с АОС 
№ 40700 от 29.10.2014 г.

2. Дава съгласие Кметът на Община Плевен или упълномощено от 
него лице (писмено с нотариална заверка на подписа) да подаде заяв-
ление до Общинска служба по Земеделие - Плевен за промяна начина 
на трайно ползване от „лозе” в „нива” на имотите по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите 
правни и фактически действия за изпълнение на настоящето 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 мест-
ната администрация, чл. 78а, ал. 1 от Правилника за прилагане на за-
кона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 51, ал. 3 
от Закона за кадастъра и имотния регистър, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0817/15.06.2021 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 611/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване проект за изменение на подробен устрой-
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ствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификато-
ри 56722.18.1 и 56722.18.2 в местността Табакова чешма, в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура, и сключване предварителен договор на осн. чл. 15, 
ал.3 и 5 ЗУТ

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява Подробен устройствен план - План за застрояване за по-
землени имоти с идентификатори 56722.18.1 и 56722.18.2 в местност-
та Табакова чешма в землището на гр. Плевен и парцеларни планове 
на елементите на техническата инфраструктура. 

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен до-
говор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съгласно приетия ПУП-ПЗ по т.1, за 
продажба на 117 кв. м - част от общински поземлен имот с идентифи-
катор 56722.18.1, в полза на Митко Боянов Велев и Адриана Боянова 
Минковска, на цена 1 300 (хиляда и триста) лева без ДДС.

3. В случай, че изменението на приетия в т. 2 от протокол № 17 от 
29.04.2021 г. на ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на 
ПУП-ПЗ по т.1, не бъде одобрено и не влезе в сила шест месеца след 
сключване на предварителния договор, да се извърши нова оценка, въз 
основа на която да се сключи окончателен договор за прехвърляне пра-
вото на собственост.

4. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след 
влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПЗ по т.1 и предста-
вяне на скица-проект от Служба по геодезия, картография и кадастър 
да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собстве-
ност с Митко Боянов Велев и Адриана Боянова Минковска.

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.15, ал.3, във връзка с ал.5 и чл.129, ал.1 
от Закона за устройство на територията, чл. 19 от Закон за задълже-
нията и договорите, чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска 
собственост, чл.2, ал.3 и чл.50 от Наредба № 7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0802/08.06.2021г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 30, точка 27 
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 612/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за „Улични мрежи - водопровод и канализация 

през ОК 291 към ОК 249 в кв.424 по плана на гр.Плевен“
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собстве-
ност,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие Диана Иванова Иванова и Слави Тихомиров Нико-
лов да изградят със собствени средства „Улични мрежи - водопровод и 
канализация през ОК 291 към ОК 249 в кв.424 по плана на гр.Плевен“ 
с дължина водопровод 20 м. и канализация 24 м.

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

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в из-
пълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 
от Закона за общинската собственост, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0804/09.06.2021г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 613/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за „Уличен водопровод от ОК 160 към ОК 159 

по ул. „Шипка“, кв.29 по плана на с.Гривица, община Плевен“
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие Цветомира Миткова Курташка да изгради със собст-
вени средства „Уличен водопровод от ОК 160 към ОК 159 по ул. „Шип-
ка“, кв.29 по плана на с.Гривица, община Плевен“ с дължина 34 м.

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

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в из-
пълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 
от Закона за общинската собственост, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0807/11.06.2021г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 614/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за „Улична канализация между ОК 16 и ОК 23 

по ул. „Брацигово“ в кв.10б по плана на гр.Плевен“
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие Трифон Иванов Витков - управител на „ГАРАНТ-
СТРОЙ“ ООД да изгради със собствени средства „Улична канализа-
ция между ОК 16 и ОК 23 по ул. „Брацигово“ в кв.10б по плана на 
гр.Плевен“ с дължина 28,80 м.

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

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в из-
пълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 
от Закона за общинската собственост, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0806/11.06.2021г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 615/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: проект за „Уличен водопровод от ОК 118 през ОК 77 по 

ул. „Свети Наум“, кв.2а, жк „Дружба“ по плана на гр.Плевен“
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие Олга Иванова Янева да изгради със собствени сред-
ства „Уличен водопровод от ОК 118 през ОК 77 по ул. „Свети Наум“, 
кв.2а, жк „Дружба“ по плана на гр.Плевен“ с дължина 113 м.

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

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в из-
пълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 
от Закона за общинската собственост, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0805/11.06.2021г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 31 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 616/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен 

Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническа-
та инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20 кV до 
поземлен имот с идентификатор 55765.149.18 в местността Мерково в 
землището на с. Пелишат

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, на основание 
чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 
30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земедел-
ските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструк-
тура за трасе на електропровод 20 кV до поземлен имот с идентифи-
катор 55765.149.18 в местността Мерково в землището на с. Пели-
шат преминаващо със сервитут през поземлен имот с идентификатор 
55765.149.18, с начин на трайно ползване - за кариера за суровини за 
строителството и промишлеността в скален масив, частна държавна 
собственост.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
по т. 1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение 
на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не 
подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.

Мотиви: 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, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 
7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от 
Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0822/17.06.2021г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 24.06.20201г., Протокол № 30, 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 № 617/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентифи-

катори: 542.7, 542.1 и 251.10 в местността Къшински дол в землище-
то на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата 
инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 
- План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 542.7, 
542.1 и 251.10 в местността Къшински дол в землището на гр. Плевен 
и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. 
При изработване на подробния устройствен план да се спазват раз-
поредбите 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: 542.7, 
542.1 и 251.10 в местността Къшински дол 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 раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нение 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 Зако-
на за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0823/17.06.2021г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 
30, точка 33 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 618/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентифи-
катори: 72566.63.115, 72566.63.116, 72566.63.117, 72566.63.136 и част 
от 72566.63.43 в землището на с. Тодорово 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, 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 № 7/2005 г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен 
план - План за застрояване за поземлени имоти с идентификато-
ри: 72566.63.115, 72566.63.116, 72566.63.117, 72566.63.136 и част от 
72566.63.43 в землището на с. Тодорово.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен 
план - План за поземлени имоти с идентификатори: 72566.63.115, 
72566.63.116, 72566.63.117, 72566.63.136 и част от 72566.63.43 в зем-
лището на с. Тодорово.

3. Дава съгласие за промяна характера на част от ПИ 72566.63.43 с на-
чин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път, 
от публична общинска собственост в частна общинска собственост 
по приложено графично предложение за изработване на ПУП - ПЗ 
за поземлени имоти с идентификатори 72566.63.115, 72566.63.116, 
72566.63.117, 72566.63.136 и част от 72566.63.43 в землището на с. 
Тодорово.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нение 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 Зако-
на за устройство на територията, 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 № 7/2005 г. 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0827/17.06.2021г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 
30, точка 34 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 619/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за ПИ 05921.140.1 в местността 
Печеняка в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработ-
ване 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
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - 
План за застрояване за поземлени имот с идентификатор 05921.140.1 
в местността Печеняка в землището на с. Бохот и парцеларни планове 
на елементите на техническата инфраструктура. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за поземлени имот с идентификатор 05921.140.1 
в местността Печеняка в землището на с. Бохот и парцеларни планове 
на елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нение 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 Зако-
на за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0825/17.06.2021г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 
30, точка 35 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 620/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устрой-

ствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 
701.1432 и 701.3125 в местността Стража в землището на гр. Плевен, пар-
целарни планове на елементите на техническата инфраструктура и одо-
бряване 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 
701.1432 и 701.3125 в местността Стража в землището на гр. Пле-
вен и парцеларни планове на елементите на техническата инфра-
структура. При изработване на подробния устройствен план да се 
спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устрой-
ствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 701.1432 
и 701.3125 в местността Стража в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нение 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 Зако-
на за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0821/17.06.2021г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 
30, точка 36 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 621/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за ПИ 61426.27.5 в местността 
Стража в землището на с.Радишево, парцеларни планове на елементи-
те на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 61426.27.5 в местността Стража в земли-
щето на с. Радишево и парцеларни планове на елементите на техни-
ческата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен 
план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 61426.27.5 в местността Стража в земли-
щето на с. Радишево и парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нение 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 Зако-
на за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0828/17.06.2021г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 
30, точка 37 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 622/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.431 в мест-
ността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за 
изработване на подробен устройствен план 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.701.431 в местността Стража в зем-
лището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техни-
ческата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен 
план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.701.431 в местността Стража в зем-
лището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техни-
ческата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нение 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 Зако-
на за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0826/17.06.2021г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., Протокол № 
30, точка 38 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 623/24.06.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет - Плевен за удъл-

жаване срока на договор за възмездно ползване на строежи с временен 
устройствен статут, изградени по реда на чл. 120, ал.4 от отменения 
Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устрой-
ство върху земя държавна или общинска собственост

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и § 17 от ПР на ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Обектите от № 1 до № 12 от приложения списък, които са раз-
решени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от ППЗТСУ се за-
пазват във вида и размерите съгласно строителните им книжа до 
реализиране на строежите, по действащите подробни устройствени 
планове за период от не повече от пет години от влизане в сила на 
решението. При възникване на инвестиционна инициатива (извън 
случаите по чл. 195 ЗУТ) за реализацията на плана или за други 
нужди на Община Плевен, придружени със становище на ЕСУТ при 
Община Плевен, Кметът на Общината да предприеме действия за 
премахване на обектите.

2.За разрешения срок Кметът на Община Плевен или упълномощено 
от него лице да сключи договор за възмездно ползване на определения 
терен.

3. При необходимост и задоволяване нужди на Община Плевен, как-
то и в случаите, когато правата на собственост върху обектите са прех-
върлени на трети лица, Кметът на Община Плевен или упълномощено 
от него лице имат право да прекратят сключения договор за ползване 
на терена и да предприемат действия по премахване на обекта.

4. Преустройства в обектите са допустими само при спазване на 
разпоредбите на ЗУТ и при задължително запазване на съществуващи-
те размери и конструкция на обекта.

5. Неразделна част от настоящето решение е Списък с описание на 
12 бр. обекти.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.1, 
т.8 и т. 11 от ЗМСМА и § 17 от ПР на ЗУТ, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0824/17.06.2021г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 24.06.20201г., 
Протокол № 30, точка 39 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев


