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На 20 юли 2021 година бяха 
проведени Официална церемо-
ния „Откриване на обект“ и За-
ключителна пресконференция 
по проект: BG16RFOP001-1.007-
0003-C01 „Развитие на интегри-
ран градски транспорт - гр. Пле-
вен“. Проектът се съфинансира 
по Оперативна програма „Регио-
ни в растеж“ 2014-2020 г.

На събитията бяха предста-
вени резултатите от реализа-
цията на този мащабен проект. 
В проявите участва кметът на 
Плевен - Георг Спартански.

Екипът по проекта отчете из-
вършеното:

ДЕЙНОСТ 1: Доставка на 
подвижен състав

Въз основа на извършено 
подробно предпроектно проуч-
ване (ППП) първият компонент 
в обхвата на проекта включва 
подмяната на използвани все 
още стари и амортизирани тро-
лейбуси - марка ЗИУ-682 УП 
(със средна възраст 29 г., среден 
пробег - 865 хил. км) чрез реа-
лизиране на доставка на 14 бр. 
нови тролейбуси.

Новите 14 тролейбуси са 
модерно оборудвани, удобни, 
полезни за околната среда и 
привлекателни за употреба в 
градски условия, с което допри-
насят за съществено повишава-
не на качеството на предлага-

Приключи проектът за развитие на интегриран градски транспорт

ните транспортни услуги и за 
увеличаване популярността на 
градския транспорт сред жите-
лите и гостите на гр. Плевен. 

В изпълнение на дейността е 
постигнато:
Повишено качество на 

предлаганата транспортна ус-
луга, осигуряване на удобство и 
привлекателност за пътниците;
Намаляване разходите за 

електроенергия и поддръжка на 
подвижния състав на “Тролей-
бусен транспорт” ЕООД;
Намаляване на нивата на 

вредни емисии и газове, подо-
бряване качеството на атмос-
ферния въздух и намаляване ни-
вата на шумовото замърсяване в 
града.

ДЕЙНОСТ 2: Доставка на 

специализирани сервизни ма-
шини 

Подмяната на амортизирани 
сервизни машини на “Тролей-
бусен транспорт” ЕООД е втори 
компонент на проекта. Извър-
шена е доставката на две нови 
специализирани машини, в т.ч: 
1 брой машина за ремонтни дей-
ности по контактната мрежа и 1 
брой машина влекач къса база. 

Чрез новите специализирани 
сервизни машини се реализира 
бързо и адекватно обслужване 
на възникнали аварийни ситуа-
ции, отпушване на трафика, рес-
пективно намаляване на загуби-
те на превозвачите и пътниците 
и предотвратяване на ПТП.

В резултат от изпълнението 
на дейността е осигурена въз-

можност за качествено и срочно 
справяне с проблемни транс-
портни ситуации като например 
проблеми, свързани с повреда 
на тролейбуси и/или с отпадане 
на напрежението във въздушна-
та контактна мрежа, вследствие 
на което се получава блокиране 
на кръстовища и/или се възпре-
пятства движението на следва-
щи по линията тролейбуси.

ДЕЙНОСТ 3: Внедряване 
на електронна система за так-
суване в МГОТ на град Пле-
вен

Системата представлява 
Централизирана структура с 
основни подсистеми и елемен-
ти, които взаимодействат по-
между си в реално време и в 
максимална степен отговарят 
на европейските стандарти за 
ИТС по отношение на системи-
те за автоматизирано таксуване 
(AFC-AutomatedFareCollections
ystems). Въвеждането на билети 
с баркод води до опростена под-
дръжка, сигурност, бързина на 
обслужването, прави пътуване-
то привлекателно за пътниците, 
а разплащането - по-лесно. Сис-
темата позволява голямо разно-
образие при издаваните абона-
ментни електронни карти. 

Въвеждането на системата 
създава възможност за:
Реорганизация на маршрут-

ната мрежа-линии/спирки, защо-
то позволява на пътниците да се 
прехвърлят/прекачват на различ-
ни ППС без допълнително запла-
щане (безплатно прекачване);
Въвеждане на електронна 

карта;
Генериране и поддръжка на 

подробна информация за упра-
влението на градския транспорт, 
вкл. брой пътници на линия, за 
всяко ПС, за всяка спирка;
Генериране и поддръжка на 

автоматична регистрация и ад-
министриране на приходите;

ДЕЙНОСТ 4: Внедряване 
на система за видеонаблюде-
ние на ключови кръстовища в 
град Плевен 

Въвеждането на Система за 
видеонаблюдение има за цел да 
подобри безопасността и усло-
вията за движение по пътищата, 
контрола на трафика на централ-
ни/ключови кръстовища в града, 
да пести време, да осигури спаз-
ване на разписанията, намалява-
не на закъсненията в пиковите за 
МГОТ часове, бързина и добро 
планиране на пътуванията, като 
всички тези фактори допринасят 
за намаляване на експлоатацион-
ните разходи. Видеонаблюдение-
то ще спомогне за регистриране 
на нарушенията, ще превентира 
опасното поведение на участни-
ци в движението.

1515 договора за общо 27 
966 516.46 лв. безвъзмездна 
подкрепа за преодоляване на 
последствията от пандемията 
са сключили фирми в Севе-
розападния район на плани-
ране от август 2020 година до 
средата на юли 2021 година 
по четири процедури от Опе-
ративна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“. 
523 от тях са на предприятия 
от област Плевен, съобщава 
ОИЦ - Плевен.

Освен по програмата за под-
крепа чрез оборотен капитал за 
преодоляване на последствия-
та от временните противоепи-
демични мерки, микро, малки 
и средни предприятия имаха 
възможност да кандидатстват 
по още пет процедури, финан-
сирани със средства от Опе-
ративна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“. От 
август 2020 г. до средата на 
юли 2021 г. по четири от тези 
процедури в област Плевен  
502 фирми са сключили 523 
договора с обща стойност 9 
733 879,33 лв. безвъзмездна 
помощ.

С най-широк обхват е про-
цедурата „Подкрепа на микро 
и малки предприятия за прео-
доляване на икономическите 
последствия от пандемията 
COVID-19“, по която 460 фир-
ми от областта ни са получили 
безвъзмездно 3 669 472,80 лв. 
Средствата са използвани за 
закупуване на суровини, ма-
териали и консумативи, за по-
криване на режийни разходи 
и на други външни услуги, за 
възнаграждения на персонала 
и за осигурителните и здрав-
ните вноски за сметка на рабо-
тодателя. 

Одобрените фирми работят 
в различни икономически сек-
тори - търговия, строителство, 
гастрономия, текстилна индус-
трия, производство на опаков-
ки, предпечат и реклама, счето-
водни и консултантски услуги, 
недвижими имоти, медицин-
ски практики, центрове за обу-
чение, фризьорски и козметич-
ни услуги, ръчна изработка на 
сувенири и подаръци, турис-
тическа, авторемонтна, спеди-
торска и транспортна дейност. 
В град Плевен осъществяват 

дейността си 354 от тях, 29 ра-
ботят в Червен бряг, 14 в Кне-
жа, 13 в Левски, 9 в Белене, по 
6 в Никопол и Долна Митропо-
лия, 5 в Гулянци, 4 в Пордим и 
по 3 в Долни Дъбник и Искър. 

Други две мерки са насочени 
към малки и средни предпри-
ятия, извършващи автобусни 
превози и към регистрираните 
по Закона за туризма като ту-
роператор или туристически 
агент. 18 автобусни превозвачи 
в областта ни са сключили до-
говори на обща стойност 1 079 
810,02 лв. От туристическия 
сектор 9 агенции ще получат 
общо 58 229,12 лв. безвъзмезд-
но подпомагане.

По процедурата за подкрепа 
на средни предприятия за пре-
одоляване на икономическите 
последствия от пандемията 
COVID-19 са одобрени 36 ком-
пании от Плевен, Белене, Долни 
Дъбник, Левски, Червен бряг и 
Черковица, като договореното 
финансиране за тях възлиза 
на почти 5 млн. лв. Изплатени 
до момента са 3 060 562,45 лв. 
Строителство, производство 
на дограма, интериорни врати 

и мебели, вентилация и кли-
матизация, производство на 
облекла и консумативи за ши-
вашката индустрия, машино-
строене и металообработване, 
производство на метални изде-
лия и конструкции, производ-
ство на хартия, газификация на 
промишлени и битови обекти, 
производство на електронни 
модули, на съдове под наляга-
не, продажба на хранителни и 

Близо 10 млн. лв. за 502 фирми в област Плевен по четири мерки на ОПИК за справяне с пандемията

нехранителни стоки, дистри-
буция на напитки и транспорт-
ни услуги са някои от основни-
те икономически дейности на 
подпомогнатите средни пред-
приятия в област Плевен. 

Предстои подписването на 
договорите по процедурата за 
подкрепа на малки предприя-
тия с оборот над 500 000 лв., 
по която е осигурен допълни-
телен финансов ресурс.
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Р Е Ш Е Н И Е № 624/12.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен да предста-

влява Община Плевен в извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената те-
ритория, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация във връзка с чл.198е, 
ал.3 и ал.5 от Закона за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен Георг 
Спартански да представлява Община Плевен в извънредно заседа-
ние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен, насро-
чено за 26.07.2021 г., като гласува по точките от дневен ред, както 
следва:

1. Съгласуване на Бизнес - план на „Водоснабдяване и канализа-
ция“ ЕООД - Плевен за регулаторен период 2022 - 2026 г. на осн. 
чл.6.4 (д) - (е) от договора за стопанисване, поддържане и експлоата-
ция на ВиК-системите и съоръженията и предоставяне на водоснаб-
дителни и канализационни услуги - да гласува „ЗА“.

2. Съгласуване на Договор за доставка на вода от друг ВиК - опе-
ратор - между „ВиК“ АД - гр.Ловеч и „ВиК“ ЕООД - гр. Плевен, в 
съответствие с чл.5, ал.3 от Наредба №4/2004 г. - да гласува „ЗА“.

3. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската 
на държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 г. на основание 
чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциа-
цията за водоснабдяване и канализация - да гласува „ЗА“.

4. Други - по своя преценка.
ІІ. Определя като резервен представител на Община Плевен арх. 

Невяна Иванчева - заместник - кмет на Община Плевен, в случай 
на невъзможност на основния представител да присъства на засе-
данието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен на 
определената дата 26.07.2021 г. и резервната дата 02.08.2021 г..

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необ-
ходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото 
решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 и 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0616-1/01.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 12.07.2021 г., Протокол № 31, 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 № 625/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №15 на Общински съвет - Плевен за реда и условията за по-
ставяне на преместваеми обекти 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. 56, 56а, 57, 57а от Закона за устройство на територията, чл. 11, 
ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните актове, при спазване изисква-
нията на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 
от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
15/2019 г. за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти 
на територията на община Плевен, както следва:

1. Изменя се чл. 2, ал. 1 като досегашният текст се заменя с текста: 
Тази наредба определя видовете, предназначението и изискванията 
към оформлението и поставянето на преместваемите обекти.

2. Изменя се чл. 4, ал. 1 като досегашният текст се заменя с те-
кста: Разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, 
информационни и монументално-декоративни елементи и елементи 
на градско обзавеждане се издават въз основа на схеми и проектна 
документация, одобрени от Главния архитект на Общината.

3. Създава се нова т. 17 към чл. 6, ал. 5 със следното съдържание: 
Зарядни колонки за електрически превозни средства.

4. Изменя се чл. 7, като досегашният текст се заменя с текста: Глав-
ният архитект на Общината одобрява проекти за индивидуални и 
типови преместваеми обекти по целесъобразност, след приемане-
то им от Общински експертен съвет по устройство на територията 
(ЕСУТ).

5. В глава II, раздел II, чл. 8, ал. 1, т.7 текстът: Наредба № 4 от 2009 
г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответ-
ствие с изискванията за достъпна среда за населението, включител-
но за хората с увреждания /поради отмяна на наредбата/ се заменя 
с текста: Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне 
на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите 
на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и 
съоръженията.

6. Изменя Чл.22, ал.3,т.2, като досегашният текст се заменя с те-
кста: Индивидуална схема за разполагане на преместваем обект - за 
всеки отделен преместваем обект за имоти частна, държавна и об-
щинска собственост и се предоставят от възложителя, като се изра-
ботват за негова сметка от технически правоспособно лице по чл.230 
от Закона за устройство на територията. Индивидуалните схеми се 
изработват върху актуална кадастрална и регулационна основа.

7. Изменя се Чл. 25, ал.1, като придобива следния вид:
Схемите за разполагане се одобряват след:
1. Приемане от Общински експертен съвет по устройство на тери-

торията (ЕСУТ);
Създава се нова т. 1а - Решение от Общински съвет - Плевен (за 

имоти, предназначени за озеленяване, за имоти публична общинска 
собственост и за Централна градска част, както и за имоти, попада-
щи под разпоредбите на Закона за културното наследство /ЗКН/ )

2. Съгласуване с Областен управител - Плевен (за имоти държавна 
собственост);

3. Съгласуване с дружествата, доставчици на вода, енергия и елек-
тронни съобщения, с държавните контролни и съгласувателни ин-

ституции - в зависимост от обхвата на съответната схема и вида на 
предвидените с нея обекти или елементи;

 4. Съгласуване с Министерството на културата при условията и по 
реда на Закона за културното наследство, когато се засягат недвижи-
ми имоти - културни ценности;

5. Издаване на становище и съгласуване с „Пътна полиция - КАТ” 
- Плевен - преди подаването на заявлението, когато зоните за търго-
вия и/или преместваемите обекти се разполагат върху улични тро-
тоари и други елементи на градската транспортна инфраструктура;

6. Издаване на становище и съгласуване с Агенция „Пътна инфра-
структура” - ОПУ - Плевен - преди подаването на заявлението, кога-
то зоните за търговия и/или преместваемите обекти се разполагат в 
обхвата на републиканската пътна мрежа.

8. В чл. 27 изразът: ведомоство се заменя с общинско предприятие.
9. Глава IV, Раздел I „Ред и условия за разрешаване поставянето на 

преместваеми съоръжения по чл. 56 от ЗУТ“ се променя и става „Ред 
и условия за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения 
по чл. 56 и чл. 56а от ЗУТ“.

10. Изменя чл. 28, ал.3 като досегашният текст се заменя с текста: 
Преместваемите обекти се поставят с разрешение на Кмета на Об-
щина Плевен или оправомощено от него длъжностно лице въз ос-
нова на одобрена схема и проектна документация и представен до-
кумент за платена такса по чл. 72 от ЗМДТ или сключен договор за 
наем с общинското предприятие, стопанисващо терена или обекта.

11. В чл. 28 ал.8 изразът сервитут се заменя с думата размер.
12. Към чл. 30 се създава нова ал. 3 със следният текст: При необ-

ходимост от изграждане на връзки с инженерната инфраструктура 
се изготвят съответните проекти за свързване, съгласуват се с необ-
ходимите експлоатационни дружества и се вписват като допълни-
телно условие в издаденото разрешение за поставяне.

13. Изменя се чл. 31, ал. 1, като досегашният текст се заменя с 
текста: Когато не са спазени изискванията на Наредбата, Кметът на 
Община Плевен или оправомощено от него длъжностно лице поста-
новява мотивиран писмен отказ. Заинтересованите лица се уведомя-
ват за отказа при условията и реда на Административнопроцесуал-
ния кодекс.

14. Изменя чл. 35, ал. 3, като досегашният текст се заменя с текста: 
Търг или конкурс не се провежда и договор не се сключва в случа-
ите по чл. 36, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата. За разполагането на 
преместваеми обекти и съоръжения, отговарящи на изискванията на 
чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 се заплаща такса за ползване на общински 
имот по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, за 
определен срок по цени, определени с наредба на Общинския съвет, 
както следва:

1. Таксата за ползване на общински имот по чл. 35, ал. 3 за издава-
не на разрешение за поставяне на летни градини се определя съглас-
но чл. 23 от Наредба № 17 на Общински съвет - Плевен.

2. Таксата за ползване на общински имот по чл. 35, ал. 3 за изда-
ване на разрешение за поставяне на хладилни витрини се определя 
съгласно т.1.7 от приложение № 2 на Наредба № 17 на Общински 
съвет - Плевен.

15. Изменя се чл. 35, ал. 4, като досегашният текст се заменя с те-
кста: За ползване на общински терен в случаите на чл. 36, ал. 1, ал. 2, 
ал. 5 се издава разрешение за поставяне от Кмета на Община Плевен 
или оправомощено от него лице въз основа на схема, одобрена по 
реда на глава Трета от настоящата Наредба.

16. Изменя се чл. 36, ал. 2, както следва: Разрешение за поставяне 
на машини и съоръжения за топли и/или студени напитки, автомати 
за пакетирани закуски, сладолед, хладилни витрини, фризери и др. 
подобни за съхранение на хранителни стоки, пред търговски обекти 
се издава, както следва:

1. На собственика или ползвателя на търговския обект срещу до-
кумент за платена такса за ползване по чл. 35, ал. 3 въз основа на 
одобрена подробна схема за разполагане, определяща точното мес-
тоположение и ползвана площ. Пред обектите - павилиони и спирки 
на градския транспорт, се позволява да се разполагат до две машини 
и съоръжения. При изготвяне на схемата за поставяне на павилиони 
да се предвижда и поставянето на разрешения брой съоръжения с 
оглед издаване на едно разрешение. Забранява се разполагането на 
артикули извън обема на преместваемия обект - павилион.

2. На лице, различно от ползвателя на търговския обект, след пис-
мено съгласие на собственика на търговския обект, пред който се 
иска разполагането, документ за платена такса за ползване по чл. 35, 
ал. 3 въз основа на одобрена подробна схема за разполагане, опреде-
ляща точното местоположение и ползвана площ.

17. Изменя се чл. 41, ал. 1, както следва:
Досегашният текст на т. 2 се заменя с текста: схема за поставяне на 

обекта (или обектите);
Създава се нова т. 5. проектът, по който е изработен обектът, а за обек-

тите контейнерен или модулен тип - документация, удостоверяваща 
съответствието със съществените изисквания към продуктите (декла-
рация за съответствие от производителя, техническо досие и т.н.); 

18. Изменя чл. 44, ал. 1, като досегашният текст се заменя с текста: 
Разрешенията за поставяне се издават в 14-дневен срок от Кмета 
на Община Плевен или оправомощено от него длъжностно лице от 
общинската администрация въз основа на заявление и приложени 
към него документи.

19. Изменя се чл. 48, ал. 8, като досегашният текст се заменя с 
текста: Поставяне на подиуми (декинги) към заведения за хранене 
се разрешава само по изключение, при тротоари с голяма денивела-
ция (над 3 %). Подиумите не могат да се поставят по начин, който 
поврежда съществуващата настилка. Забранява се поставянето на 
подиуми и ограждането на летните градини по начин, който възпре-
пятства достъпа за експлоатация, наблюдение и поддръжка на еле-
менти на инженерната инфраструктура.

20. Изменя се чл. 49, т. 1, като досегашният текст се заменя с те-
кста: схема или индивидуален проект.

II. Измененията и допълненията влизат в сила 7 дни след публи-
куване на наредбата на интернет страницата на Общински съвет - 
Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, във връзка с чл. 56, 56а, 57, 57а от 
Закона за устройство на територията, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона 
за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 28 от За-
кона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административ-

нопроцесуалния кодекс по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0834/28.06.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., Протокол № 
32, 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 № 626/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите 

на местно самоуправление в Българя - ФЛАГ“ ЕАД за поемане на 
краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМС-
МА, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл. 16 и чл.17 от Закона за общинския 
дълг предлагам на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с 
“Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” 
ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с 
цел реализация на проект: № BG16RFOP001-1.007-0004 “Осигуря-
ване на устойчива градска среда на Плевен - етап 2”, финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна 
ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, схема/процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020”, при следните основ-
ни параметри:

Максимален размер на дълга - 2 300 547,00 /два милиона триста 
хиляди петстотин четиридесет и седем / лв.;

Валута на дълга - BGN /български лева/;
Вид на дълга - Краткосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;
Условия за погасяване:
- Срок за погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подпис-

ване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Уп-
равляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG16RFOP001-1.007-0004-С01 “Осигуряване на устойчива градска 
среда на Плевен - етап 2” и от собствени бюджетни средства;

Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4,083 %;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съ-
гласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

Начин на обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Плевен по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-
0004-С01 “Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - етап 
2”, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регио-
ни в растеж” 2014-2020 г., постъпващи по банковата сметка, взема-
нията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 
на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични взема-
ния, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Пле-
вен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните 
финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Плевен по чл. 
52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията на наличностите по която, настоящи и бъдещи, 
също са обект на особен залог.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Плевен да под-
готви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ 
ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както 
и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 
във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл. 
16 и чл.17 от Закона за общинския дълг предлагам на Общински съ-
вет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0857/16.07.2021 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 627/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на 

проф. Ваня Недкова Недкова - Коларова
На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от бюджета на Общи-
на Плевен за 2021 година, в размер на 5 000 (пет хиляди) лева на 
проф. Ваня Недкова Недкова - Коларова.

2. Възлага на общинската администрация да отрази отпуснатата 
финансова помощ по бюджета на Община Плевен за 2021 година

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1 
т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация по предложение от ПК по „Бюджет и фи-
нансова политика“, с вх.№ ОбС-0853/28.07.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., Протокол № 
32, 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 № 628/29.07.2021 г. гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти - публична об-

щинска собственост в детски и учебни заведения
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправле-

ние и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 14, чл. 76, 
чл. 79, чл. 85, ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, 
чрез предварително представяне на предложенията в администраци-
ята на Община Плевен, за отдаване по наем за срок от 5 (пет) години 
на части от имоти - публична собственост за:

- Ученически стол в ОУ „Св. Климент Охридски“ Плевен с площ 
200 кв.м., при първоначална наемна месечна цена 170,00 лв. Депо-
зит за участие 200,00 лв. 

- Ученически стол в СУ „Иван Вазов“ Плевен с площ 592 кв.м., 
при първоначална наемна месечна цена 503,00лв. Депозит за учас-
тие 200,00 лв. 

- Ученически стол в ОУ „Йордан Йовков“ Плевен с площ 150 кв.м., 
при първоначална наемна месечна цена 128,00 лв. Депозит за учас-
тие 200,00 лв. 

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

- Част от зала в ЦПЛР - Център за работа с деца с площ 40 кв.м, 
за провеждане занимания по роботика и информатика, при начална 
месечна цена на час 9,20 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ДГ„Гергана“ с площ 30 кв.м,за про-
веждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 
лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Методичен кабинет в ДГ„Ралица“ с площ 21 кв.м, за провеждане 
занимания по английски език, при начална месечна цена на час 4,20 
лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Методичен кабинет в ДГ„Ралица“ с площ 21 кв.м, за провеждане 
занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 4,20 
лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Методичен кабинет в ДГ„Чучулига“ с площ 40кв.м, за провежда-
не занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 
8,00 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

- Част от методичен кабинет в ДГ„Първи юни“ с площ 15 кв.м, 
за провеждане занимания по английски език, при начална месечна 
цена на час 3,00 лв. Депозит за участие 100.00 лв.

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

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

рите по т.1 и т.2 от настоящото Решение.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурите по т.1 и т. 2 от 

настоящото Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 14, чл. 76, чл. 79, чл. 85, ал. 1 от Наредба 
№ 7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0847/12.07.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., 
Протокол № 32, точка 4 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 № 629/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разкриване на две щатни бройки за медицински спе-

циалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ - централна 
сграда и филиал „Приказен свят“, гр. Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава щатната численост на персонала в здравните каби-
нети на ДГ „Щастливо детство“ - централна сграда и филиал „При-
казен свят“ гр.Плевен с 2 бройки, с което общата численост на пер-
сонала във функция „Здравеопазване“ в частта „Здравен кабинет в 
детски градини и училища“ от 64 става 66, считано от 15.09.2021 г.

2. Финансирането на разкритите бройки да бъде осигурено от бю-
джета на Община Плевен за 2021 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0841/02.07.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., 
Протокол № 32, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 630/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нова схема за разполагане на премест-

ваемо съоръжение - рекламно-информационен елемент /РИЕ/ (бил-
борд) - публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен. 
Отдаване под наем на 1 бр. РИЕ (билборд) - собственост на Община 
Плевен и право на разполагане на преместваемо съоръжение - РИЕ 
(билборд) - публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен 
по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приемане на нова схема за разполагане на преместваемо съоръ-
жение - рекламно-информационен елемент /РИЕ/ (билборд) - пуб-
лична общинска собственост, находящ се между ОК 88-89 по ул. 
Цар Самуил, срещу СУ „Стоян Заимов“ (трета зона), по плана на гр. 
Плевен, по реда на чл. 57 от ЗУТ. 

ІІ. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години - 1 (един) бр. 
РИЕ (рекламно-информационни елементи) (билборд) - собственост 
на Община Плевен (позиция 1) и право на разполагане на премест-
ваемо съоръжение 1 (един) бр. РИЕ - публична общинска собстве-
ност, находящи се по плана на гр. Плевен съгласно схеми за разпо-
лагане, изготвени от главния архитект на Община Плевен по реда на 
чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, както следва:

П
оз

иц
ия Отдаване/Разполагане на РИЕ 

(билборд), с размери 3.00/4.00м 
и h=2,50 m, площ 12,00 м2/ 

местоположение
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РИЕ - собственост на Община Плевен 
- разположен между ОК 1071-1317 в 
зелената площ при кръгово кръстовище 
на ул. „Дойран“ и ул. „Васил Левски“, 
срещу бензиностанция „Шел“ - в 
близост до ОК 1071 (трета зона);

86,40 259,20

2 между ОК 88-89 по ул. „Цар Самуил“, 
срещу СУ „Стоян Заимов“ (трета зона); 86,40 259,20

ІІІ. Приема начални тръжни месечни цени за отдаване под наем на 
1 (един) бр. РИЕ (билборд) - собственост на Община Плевен (пози-
ция 1) и право на разполагане на преместваемо съоръжение 1 (един) 
бр. РИЕ, по т. IІ.

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

V. Отдаването под наем на 1 (един) бр. РИЕ (билборд) - собстве-
ност на Община Плевен (позиция 1) и право на разполагане на пре-
местваемо съоръжение 1 (един) бр. РИЕ по т. II и т. III да се извърши 
по реда на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, на Общински съвет - Плевен, чрез 
публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне 
на предложенията на участниците в администрацията на Община 
Плевен и начални тръжни месечни наемни цени, съгласно т. ІІІ и 
депозити за участие, съгласно т. ІV. 

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

VІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от 
него лице да сключи договорите за наем със спечелилите участници.

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 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на територията, 
чл.28, ал.4, т.4, чл. 35, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 15 на Общински 
съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба 
№ 7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0855/14.07.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., 
Протокол № 32, точка 6 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 № 631/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на схема за разполагане на премества-

еми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна про-
цедура и отдаване под наем на части от имоти публична общинска 
собственост

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 
1 от Закона за устройство на територията, 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. Одобрява: Схема за разполагане на преместваеми обекти, съгла-
сувана от Главен архитект на Община Плевен от 27.04.2021 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или на оправомощено от 
него лице да проведе търг за отдаване под наем на части от имоти 
- публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми 
обекти съгласно одобрена схема по т.1, както следва:

Позиция 1 - Павилион № 1 с размер 2,50/3,00 м и с обща площ 7,50 
кв. м - публична общинска собственост, разположен в ПИ с иденти-
фикатор 56722.660.101 по КК КР на гр.Плевен, ул.”Гренадирска”, с 
предназначение - „за търговска и обслужваща дейност”.

Позиция 2 - Павилион № 2 с размер 1,70/2,40 м и с обща площ 4,10 
кв. м - публична общинска собственост, разположен в ПИ с иденти-
фикатор 56722.660.101 по КК КР на гр.Плевен, ул.”Гренадирска”, с 
предназначение - „за търговска и обслужваща дейност”.

3. Търговете за отдаване под наем на имоти по т. 2 да се извършат 
при начални наемни цени, определени съгласно Наредба № 17 на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

- Позиция 1 - 7,50 кв. м/лв., или общо 36.00 лв.;
- Позиция 2 - 4.10 кв. м/лв., или общо 19,68 лв.
4. Отдаването под наем на части от имот - публична собственост 

собственост на град Плевен, по т. 2 е за срок от 5 (пет) години.
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 предварително представяне на предложенията 
на участниците в Администрацията на Община Плевен и начални 
месечни наемни цени съгласно т. 3.

6. Определя депозити, изчислени в съответствие на чл.79. ал. 4 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен.

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

8. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
лице да сключи договори за наем със спечелилия 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. 56, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, 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 съ-
вет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0860/20.07.2021 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, точка 7 
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 632/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване и приемане на схема за разполагане на 

преместваемо съоръжение - павилион за търговска и обслужваща 
дейност (обозначен на схема като №17) - публична общинска соб-
ственост, разположен в УПИ I, кв.67 по плана на гр. Славяново, 
община Плевен. Отдаване под наем на части от имоти - публична 
общинска собственост, находящи се в УПИ I, кв.67 по плана на гр. 
Славяново, община Плевен, за разполагане на преместваеми съоръ-
жения - павилиони (обозначени на схема като № № 8, 9, 13, 14, 16 и 
17), на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 
7 от Закона за общинската собственост, чл. 56а във връзка с чл. 56, 
т.2 от Закона за устройство на територията, чл. 27, чл. 35, ал.1 и ал. 
2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 79, 
ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост в Община Плевен за 2021 г. на Об-
щински съвет - Плевен, в частта и по раздел III, точка А „Имоти, 
които Община Плевен има намерение да предостави под наем“, с 
частта (площта) на имотите, обозначени на схемата, като:

№ 9 с размери 3,50/3,00 м - площ 10.50 м2;
№ 14 с размери 4,00/3,00 м - площ 12.00 м2;
№ 17 с размери 5,50/2,20 м2 - площ 12.10 м2.
II. Допълва и приема схема за разполагане на преместваемо съоръ-

жение - павилион за хранителни стоки с размери 5,50/2,20 м2 - площ 
12.10 кв.м, обозначен като № 17 (на съществуваща схема съгласува-
на на 16.06.2020 год. от главния архитект на Община Плевен).

IIІ. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години части от имоти 
- публична общинска собственост, находящи се в УПИ I, кв. 67 по 
плана на гр. Славяново, община Плевен, за разполагане на премест-
ваеми съоръжения - павилиони, обозначени като №№ 8, 9, 13, 14, 
16 и 17 на схема за разполагане, съгласувана от главния архитект на 
Община Плевен, както следва:

№
Разполагане на 

преместваеми съоръжения - 
павилиони

Начална 
месечна 

наемна цена/
лв. без ДДС

Депозит за 
участие в 

търга/лв. с 
вкл. ДДС

1

за хранителни стоки с общ 
размер 5,41/5,50 м - площ 
29.80 м2 (състоящ се от 2 
броя модули: модул 1 с площ 
14,50м2 и модул 2 с площ 
15,30 м2), обозначен като № 8

47,68 171,65

2 за хранителни стоки с размери 
3,50/3,00 м - площ 10.50 м2, 
обозначен като № 9

16,80 60,48

3
за хранителни стоки с размери 
2,50/2,00 м - площ 5.00 м2, 
обозначен като № 13

8,00 28,80

4
за услуги с размери 4,00/3,00 
м - площ 12.00 м2, обозначен 
като № 14

22,80 82,08

5
за хранителни стоки с размери 
2,00/4,00 м2 - площ 8.00 кв. м, 
обозначен като № 16

12,80 46,08

6
за хранителни стоки с размери 
5,50/2,20 м2 - площ 12.10 кв. 
м, обозначен като № 17

19,36 69,70

IV. Приема начални тръжни месечни цени за отдаване под наем 
на части от имотите за разполагане на преместваеми съоръжения 
по т. IIІ.

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

VI. Отдаването под наем на частите от имотите по т. IIІ и т. IV да се 
извърши по реда на Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, чрез 
публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне 
на предложенията на участниците в администрацията на Община 
Плевен и начални тръжни месечни наемни цени, съгласно т. IV и 
депозити за участие, съгласно т. V. 

VII. Възлага на кмета на Община Плевен да назначи комисия, коя-
то да организира и проведе търга.

VIІI. Възлага на кмета на Община Плевен или оправомощено от 
него лице да сключи договорите за наем със спечелилите участници.

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 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 56а във връзка с чл. 56, т.2 от Закона за устрой-
ство на територията, чл. 27, чл. 35, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 15 
на Общински съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал. 1, чл. 85, ал. 
1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0854/14.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-



4брой 89
9.08.2021 г. 

ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 633/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на 

Сдружение „Дружество на писателите“ - Плевен, върху част от 
недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, нахо-
дящ се на ул. „Любен Каравелов“ №3а, гр. Плевен, актуван с АОС 
№37298/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 
от ЗОС и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба № 7/2005год. на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Да се учреди безвъзмездно право на ползване върху недвижим не-
жилищен имот - частна общинска собственост, представляващ част 
от масивна двуетажна сграда с идентификатор 56722.659.627.1 - вто-
ри етаж от „Дачева къща” с площ 88,50 кв.м, аходящ се в гр.Плевен, 
ул.”Любен Каравелов” №3а, актуван с АОС №37298/15.12.2011г., на 
Сдружение „Дружество на писателите”, ЕИК 114670613, за срок от 
5 (пет) години. 

2. 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 Сдружение 
„Дружество на писателите”.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с Председа-
теля на Сдружение „Дружество на писателите”, договор за учредява-
не безвъзмездно право на ползване на имота по т.1, съгласно действа-
щите законови разпоредби и условията по 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.39, ал.4 и ал.6 от ЗОС и чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба № 7/2005год. на Общински съвет - Плевен по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0836/30.06.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 634/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим поземлен имот, 

находящ се в гр. Плевен, жк „Кайлъка“ с идентификатор 56722.666.6 
с площ 521 кв.м - част от УПИ I, кв.428 по регулационния план на 
града, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1, 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 „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите - общинска собственост в Община Плевен през 2021 г.” в 
раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да 
продаде” с недвижим имот - частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Плевен, жк. „Кайлъка”, представляващ незастроен поземлен 
имот с идентификатор 56722.666.6 с площ 521 кв.м, урбанизирана 
територия с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване - 
част от УПИ І, кв.428 по регулационния план на града, актуван с 
АОС №42401/02.11.2017 г. 

2. Да се организира и проведе публичен търг чрез предварително 
представяне на предложенията от участниците в администрацията 
на Община Плевен за продажба на имота по т.1, при първоначална 
цена без ДДС 30 000 (тридесет 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 
спечелилият участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, 
ал.2 от ЗОС, 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-0844/07.07.2021 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., Про-
токол № 32, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 635/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - поземлен 

имот с идентификатор 06999.501.875 с площ 818 кв.м, съставляващ 
УПИ V в кв.3 по плана на с. Буковлък, отреден за магазини, чрез 
публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.45, чл.47, ал.1 и ал.5, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен

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., в 
частта по раздел Б „Имоти, които Община Плевен има намерение да 
продаде”, като включва следния имот: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН 
ИМОТ - частна общинска собственост, находящ се в с. Буковлък, 
актуван с АОС №43496/16.06.2021г., с идентификатор 06999.501.875 
с площ 818 кв.м - урбанизирана територия с начин на трайно ползва-
не: ниско застрояване (до 10м), съставляващ УПИ V в кв.3 по регу-

лационния план на с. Буковлък, отреден за магазини.
2. Имотът, подробно описан в т.1, да се продаде чрез публичен търг 

с тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията 
от участниците в администрацията на Община Плевен, при първо-
начална цена 15 020 (петнадесет хиляди и двадесет) лева без ДДС и 
депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната цена.

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

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
продажба на имота по т. 1, съгласно нормативните изисквания, със 
спечелилия търга участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, 
ал.2 от ЗОС, чл.45, чл.47, ал.1 и ал.5, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0835/28.06.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 
г., Протокол № 32, точка 11 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 № 636/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински недвижим имот - 

поземлен имот с идентификатор 55765.301.863 - УПИ I-186 в кв.16 
по плана на с. Пелишат, отреден за жилищно строителство, на соб-
ствениците на законно построена върху него сграда

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.8, ал.1, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС във вр. с чл.51 от Наредба 
№7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Недвижимият имот - частна общинска собственост, находящ се 
в с. Пелишат, с идентификатор 55765.301.863 - УПИ І-186 в кв.16 по 
плана на селото, отреден за жилищно строителство, актуван с АОС 
№43501/28.06.2021 г., да се продаде на собствениците на законно 
построената върху имота сграда: Ивайло Светославов Кутев, Евдо-
кия Любенова Кутева и Румяна Светославова Петрова, за сумата от 
3 753 (три хиляди седемстотин петдесет и три) лева без ДДС.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
продажба на имота с правоимащите лица, съгласно т.1 от настояще-
то 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 ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.3 и чл.41, 
ал.2 от ЗОС във вр. с чл.51 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0856/15.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 637/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда, построена върху общински 

поземлен имот с идентификатор 67088.701.1930 с административен 
адрес: гр. Славяново, ул. „Вежен“ №41

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от 
ЗОС и чл.5, т.2 във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7/2005 г. за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Габриела Мирославова Мутафова и Филип 
Алеков Мутафов, собствената им сграда с административен адрес: 
гр.Славяново, общ.Плевен, ул.Вежен № 41, представляваща: еднофа-
милна жилищна сграда с идентификатор 67088.701.1930.1, постро-
ена в общински поземлен имот с идентификатор 67088.701.1930, 
съставляващ УПИ VI в кв.138а по подробния устройствен план на 
града, за сумата от 50 000 (петдесет хиляди ) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 във връзка с чл.33 от 
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.5, т.2 във връзка с 
чл.6, т.1 от Наредба №7/2005 г. за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0845/07.07.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 
г., Протокол № 32, точка 13 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 № 638/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда, построена върху общински 

поземлен имот с идентификатор 53583.201.196 с административен 
адрес: с. Опанец, ул. „Христо Сръбски“ №50

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от 
ЗОС и чл.5, т.2 във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7/2005 г. за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Цветан Стоянов Петков, собствената му 
сграда с административен адрес: с. Опанец, ул. Христо Сръбски № 
50, представляваща: еднофамилна жилищна сграда с идентифика-
тор 53583.201.196.2, построена в общински поземлен имот с иден-
тификатор 53583.201.196, съставляващ УПИ XX в кв.17 по подроб-
ния устройствен план на селото, за сумата от 25 350 (двадесет и пет 
хиляди триста и петдесет) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 във връзка с чл.33 от 

Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.5, т.2 във връзка с 
чл.6, т.1 от Наредба №7/2005 г. за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0846/07.07.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 
г., Протокол № 32, точка 14 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 № 639/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.2682 в мест-
ността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние 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 За-
кона 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 56722.701.2682 в местността Стража в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура. При изработване на подробния ус-
тройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наред-
ба № 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 56722.701.2682 в местността Стра-
жа 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 самоупра-
вление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0862/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 640/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.3332 в мест-
ността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние 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 терито-
рията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.701.3332 в местността Стража в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура. При изработване на подробния ус-
тройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наред-
ба № 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 56722.701.3332 в местността Стра-
жа 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 самоупра-
вление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0863/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 641/29.07.2021 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен 
устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.757.17 в мест-
ността Плочата в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние 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 За-
кона 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 ПИ 56722.757.17 в местността Плочата в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура. При изработване на подробния ус-
тройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наред-
ба № 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 56722.757.17 в местността Плоча-
та 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 самоупра-
вление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0864/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, точка 17 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 642/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен 

Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техниче-
ската инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до по-
землен имот с идентификатор 56722.701.133 в местността Стража в 
землището на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от 
Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 
ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от 
Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструк-
тура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с иден-
тификатор 56722.701.133 в местността Стража в землището на гр. 
Плевен, преминаващ със сервитут през поземлен имот 701.2386 с 
начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен 
път - публична общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на водопровод до поземлен 
имот с идентификатор 56722.701.133 в местността Стража в земли-
щето на гр. Плевен, преминаващ със сервитут през поземлен имот 
701.2386 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски 
ведомствен път - публична общинска собственост.

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

план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 

извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълне-
ние 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. 8 и т. 11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общин-
ската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона 
за опазване на 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-
0866/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, точка 18 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 643/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.140 в мест-
ността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние 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 За-
кона 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 56722.701.140 в местността Стража в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 

техническата инфраструктура. При изработване на подробния ус-
тройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наред-
ба № 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 56722.701.140 в местността Стра-
жа 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 самоупра-
вление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0867/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 644/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.2488 в мест-
ността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние 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 За-
кона 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 56722.701.2488 в местността Стража в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура. При изработване на подробния ус-
тройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наред-
ба № 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 56722.701.2488 в местността Стра-
жа 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 самоупра-
вление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0868/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 645/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.1184 в мест-
ността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние 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 За-
кона 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 56722.701.1184 в местността Стража в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура. При изработване на подробния ус-
тройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наред-
ба № 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 56722.701.1184 в местността Стра-
жа 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 самоупра-
вление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0869/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 646/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен ус-

тройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.2412 в мест-
ността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние 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 За-
кона 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 56722.701.2412 в местността Стража в 
землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура. При изработване на подробния ус-
тройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наред-
ба № 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 56722.701.2412 в местността Стра-
жа 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 самоупра-
вление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на 
земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0870/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 647/29.07.2021 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 водопровод до позем-
лен имот с идентификатор 61426.27.5 в местността Стража в земли-
щето на с. Радишево

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от 
Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 
ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от 
Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструк-
тура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с иден-
тификатор 61426.27.5 в местността Стража в землището на с. Ради-
шево, преминаващо със сервитути през поземлен имот 61426.27.6 с 
начин на трайно ползване - пасище, публична общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на водопровод до поземлен 
имот с идентификатор 61426.27.5 в местността Стража в землище-
то на с. Радишево, преминаващо със сервитут през поземлен имот 
61426.27.6 с начин на трайно ползване - пасище, публична общин-
ска собственост.

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

план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 

извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълне-
ние 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. 8 и т. 11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общин-
ската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона 



6брой 89
9.08.2021 г. 

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-
0871/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, точка 23 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 648/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с иден-
тификатори 179.564 и 179.600 в местността Чаира в землището на 
гр.Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен ус-
тройствен план 

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
8, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 2, ал.2 и ал.3 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, 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 179.564 
и 179.600 в местността Чаира в землището на гр. Плевен.

2. Дава съгласие за промяна характера на поземлен имот с иден-
тификатор 179.600 с начин на трайно ползване - пасище, публична 
общинска собственост в частна общинска собственост за изработва-
не на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за 
поземлени имоти с идентификатори 179.564 и 179.600 в местността 
Чаира в землището на гр. Плевен.

3. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен 
план - План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 
179.564 и 179.600 в местността Чаира в землището на гр. Плевен.

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

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. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собстве-
ност, чл. 2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 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 терито-
рията по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0874/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 649/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение 

на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за 
територията на УПИ І и УПИ ІІІ в кв. 181б по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация, на осно-
вание чл.124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 
ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙ-
СТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за те-
риторията на УПИ І и УПИ ІІІ в кв. 181б по плана на гр. Плевен.

2. 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 УС-
ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ 
за територията на УПИ І и УПИ ІІІ в кв. 181б 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 самоупра-
вление и местната администрация, на основание чл.124а, ал. 1, ал. 
5 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за 
устройство на територията по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0872/22.07.2021 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., Про-
токол № 32, 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 № 650/29.07.2021 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен 
Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническа-
та инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод, во-
допровод и канал до поземлени имоти с идентификатори 701.3206, 
701.3207, 701.3209 и 701.3329 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от 
Закона за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 
ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от 
Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструк-
тура за прокарване на трасета на водопровод, канал и електропровод 

до поземлени имоти с идентификатори 701.3206, 701.3207, 701.3209 
и 701.3329 в местността Стража в землището на гр. Плевен, преми-
наващи със сервитут през следните поземлени имоти: 

Водопровод и канал 
701.2394 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски 

ведомствен път - публична общинска собственост; 701.1239 с начин 
на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен път - 
публична общинска собственост; 701.1198 с начин на трайно ползва-
не - за селскостопански, горски ведомствен път - публична общинска 
собственост; 537.172 с начин на трайно ползване - дървопроизводи-
телна гора - публична общинска собственост; 537.48 с начин на трай-
но ползване - за местен път - публична общинска собственост; 537.49 
с начин на трайно ползване - дървопроизводителна гора - публична 
общинска собственост; 701.2356 с начин на трайно ползване - за сел-
скостопански, горски ведомствен път - публична общинска собстве-
ност и 701.1176 с начин на трайно ползване - за селскостопански, гор-
ски ведомствен път - публична общинска собственост.

Електропровод
701.1239 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски 

ведомствен път - публична общинска собственост и 701.2356 с на-
чин на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен път 
- публична общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасета на водопровод, канал и 
електропровод до поземлени имоти с идентификатори 701.3206, 
701.3207, 701.3209 и 701.3329 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен, преминаващи със сервитут през следните поземлени имо-
ти: 

701.2394 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски 
ведомствен път - публична общинска собственост; 701.1239 с начин 
на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен път - 
публична общинска собственост; 701.1198 с начин на трайно ползва-
не - за селскостопански, горски ведомствен път - публична общинска 
собственост; 537.172 с начин на трайно ползване - дървопроизводи-
телна гора - публична общинска собственост; 537.48 с начин на трай-
но ползване - за местен път - публична общинска собственост; 537.49 
с начин на трайно ползване - дървопроизводителна гора - публична 
общинска собственост; 701.2356 с начин на трайно ползване - за сел-
скостопански, горски ведомствен път - публична общинска собстве-
ност и 701.1176 с начин на трайно ползване - за селскостопански, гор-
ски ведомствен път - публична общинска собственост.

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

план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 

извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълне-
ние 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. 8 и т. 11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общин-
ската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона 
за опазване на 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-
0873/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, точка 26 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

 
Р Е Ш Е Н И Е № 651/29.07.2021 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изменение 
на Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване за 
УПИ VІІІ-7766а и ХХІ-За озеленяване, кв. 328 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, 
ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от 
Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 
7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙ-
СТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ 
VІІІ-7766а и ХХІ-За озеленяване, кв. 328 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице, да 
допусне със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона за устрой-
ство на територията да се изработи проект за изменение на действа-
щия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ 
И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VІІІ-7766а и ХХІ-За озеленяване, кв. 328 
по плана на гр. Плевен

3. Дава съгласие за промяна на характера на част от тротоара - 6.00 
км. м, от публична общинска собственост в частна общинска соб-
ственост, по приложено графично предложение, за изменение на 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 
ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VІІІ-7766а и ХХІ-За озеленяване, кв. 328 
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.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство 
на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост 
и чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0865/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, 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 № 652/29.07.2021 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Проекти за „Водомерна шахта за преместваемо съоръ-
жение-павилион, разположен в ПИ с идент.56722.660.889, кв.146б” и 
„Временни ВиК връзки за преместваемо съоръжение-павилион, раз-
положен в ПИ с идент.56722.660.889, кв.146б”, (ъгъла на бул. „Христо 

Ботев” и ул. „Фридрих Енгелс”), 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:

I. Дава съгласие Светла Георгиева Дъбнишка - управител на „ПЛЕ-
ВЕН 16”ЕООД да изгради със собствени средства „Водомерна шах-
та” с размери 1,90/1,20м и „Временни ВиК връзки” с дължина по 
13м за преместваемо съоръжение-павилион.

II. Съгласието по т. I се дава за срока, в който е в сила Разрешение-
то за строеж - 10 (десет) години.

III. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице 
да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпъл-
нение 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 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0861/22.07.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 
г., Протокол № 32, точка 28 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 № 653/29.07.2021 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Основ-
но Училище „Св.Св.Кирил и Методий” - с.Бръшляница, нежилищен 
имот - публична общинска собственост, представляващ сграда - по-
стройка на допълващо застрояване към ОУ „Св.Св.Кирил и Мето-
дий” с идентификатор 06690.401.556.8, находящ се в с.Бръшляница, 
актуван с АОС №42912/20.03.2019 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 ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005 год. на Общински съвет 
- Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Основно учи-
лище „Св.Св.Кирил и Методий” - с.Бръшляница, ЕИК 000402440, 
нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ 
едноетажна постройка на допълващо застрояване - кухня със столо-
ва с идентификатор 06690.401.556.8 и със застроена площ 312 кв.м, 
находящ се в с.Бръшляница, актуван с АОС №42912/20.03.2019 год., 
за срок от 10/десет/ години. 

2. Консумативните разходи свързани с текущото обслужване и 
поддръжка на имота, както и данък върху недвижими имоти и такса 
за битови отпадъци за имота, са за сметка на Основно училище „Св.
Св.Кирил и Методий” - с.Бръшляница. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
безвъзмездно управление на имота по т.1 с Директора на ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий” - с.Бръщляница, съгласно действащите раз-
поредби.

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 ЗОС и чл.13, ал.2 от 
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет - Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0877/22.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.07.2021 г., Протокол № 32, точка 29 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен. 

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 654/29.07.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни финансови средства 

от бюджета на Община Плевен за 2021 г. за сдружение с нестопанска 
цел за осъществяване на общественополезна дейност ФК „Вихър“- 
гр.Славяново

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя т.16 и Приложение №16 от Решение №461/25.02.2021 г. 
на Общински съвет - Плевен за приемане на Сборния бюджет на 
Община Плевен, както следва:

1. В т.16 било: „Определя средства в група „Физическа култура и 
спорт” „Местни дейности“ през 2021 година в размер на 440 000 
лева, в т.ч. за:“, става : „Определя средства в група „Физическа кул-
тура и спорт” „Местни дейности“ през 2021 година в размер на 455 
000 лева, в т.ч. за:“.

2. В т.16.2. било: „16.2. ДЮШ „Вихър” гр. Славяново - 10 000 лв.“, 
става „16.2. ДЮШ „Вихър” гр. Славяново - 40 000 лв.“.

3. В т.16.5. било 16.5. „Спортен календар” (Приложение № 16) - 32 600 
лв.“, става 16.5. „Спортен календар” (Приложение № 16) - 27 600 лв.“.

4. В т.16.7. било „16.7. Ученически игри - 15 000 лв.“, става „16.7. 
Ученически игри - 5 000 лв.; 

5. Приложение №16 се изменя както следва: в т.1 било „… 1 200 
лв.“, става: „… 0 лв.“; в т.2 било: „… 2 000 лв.“, става „… 500 лв.“, 
в т.3 било „… 500 лв.“, става „… 0 лв.“, в т.12 било „… 1 000 лв.“, 
става „… 0 лв.“, в т.13 било „… 800 лв.“, става: „… 0 лв.“.

6. 15 000 да бъдат осигурени от „Резерв за непредвидени и неот-
ложни разходи“ в частта „Местни дейности“.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши фактическите 
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.6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0639/26.07.2021 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.07.2021 г., Про-
токол № 32, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев


