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Олимпийските шампионки от игрите в 
Токио - Ивет Горанова и Стойка Кръстева и 
техните треньори Ангел Ленков и Борислав 
Георгиев официално получават званието 
„Почетен гражданин на Община Плевен“. 
Това стана след като на августовското си за-
седание общинските съветници единодуш-
но подкрепиха предложението на кмета 
Георг Спартански. Решението беше първа 
точка в дневния ред на заседанието.

Съгласно общинската Наредба №11 за 
символиката, знаците, официалните праз-
ници и отличията на Община Плевен, 
писменото предложение за удостояването 
със званието „Почетен гражданин на Об-
щина Плевен” се внася на заседание на 
Общинския съвет от неговия председа-
тел въз основа на решение на Комисията 
по чл.39, ал.1 за почетните граждани. От 
местния парламент решението се приема 

съответно с гласовете на две трети от об-
щия брой на съветниците. В изпълнение 
на разпоредбите на Наредбата №11, на 
16 август тази година председателят на 
Общинския съвет Мартин Митев, който 
се явява и председател на Комисията за 
почетните граждани, свика заседание за 
обсъждане на постъпилото предложение. 
Включените в състава й председатели на 
десетте постоянни комисии в Общинския 
съвет и всички членове на ПК „Култура, 
вероизповедания и международна дей-
ност” подкрепиха  предложения проект 
за решение, който на редовното заседание 
през август получи окончателна подкрепа 
от Общинския съвет. 

Почетното звание двете олимпийски 
шампионки и треньорите им ще получат 
тържествено за 15 май - Празника на Пле-
вен.

Ивет Горанова, Стойка Кръстева 
и техните треньори официално 
са почетни граждани на Плевен

На редовното си заседание 
в крея на август Общински съ-
вет - Плевен, прие промени в 
Инвестиционната програма на 
Общината за текущата година. 
В нея бяха допълнени три нови 
обекта - ремонт на спортно съо-
ръжение в града, доизграждане 
на детска площадка в Славяно-
во и закупуване на техника за 
нуждите на с. Николаево.  

Общинската инвестицион-
на програма, разпределена по 
обекти и източници на финан-
сиране, е утвърдена с Решение 
№461 от 25.02.2021 г. в рамките 
на общинския сборен бюджет. 
Обемът й е в размер на 9 780 
700 лв., от които преходен ос-
татък от целеви трансфери и 
субсидии - 2 861 071 лв., целева 
субсидия за капиталови разхо-
ди - 1 620 150 лв. и собствени 
бюджетни средства  - 5 299 лв. 
Причините за направените до-
пълнения по нея са следните: 

В ход е процедура за осъ-
ществяване на инвестиционно 
намерение от страна на БФС 
върху имот частна общинска 
собственост на ул. „Колописта” 
№7 в Плевен - ремонт на фут-
болно игрище. С писмо от ап-
рил тази година от сдружение 
ФК „Спартак 1919” е внесено 
искане за безвъзмездно право 

на ползване на останалата част 
от спортния обект за срок от 20 
години, за да бъде извършен 
ремонт на съблекални, лекоат-
летическа писта и изграждане 
на огради и осветление око-
ло футболния терен. В същия 
район се намира и полигон за 
хвърляне по лека атлетика. За 
двата спортни имота през 2011 
г. бе изработен и впоследствие 
актуализиран технически про-
ект за изграждане на открит 
спортен комплекс, включващ 
спортно игрище с изкуствена 
трева, лекоатлетическа писта, 
лекоатлетическа площадка за 
хвърляне на чук, диск и копие, 
както и спомагателни помеще-
ния. Проектът е депозиран не-
еднократно в Министерството 
на младежта и спорта с искане 
за финансиране, но без резул-
тат. Сегашните инвестиционни 
намерения на двете сдружения 
не се отнасят за тренировъчна-
та площадка за лека атлетика. 
За да има възможност за бъде-
що кандидатстване за финанси-
ране на ремонта й е нужен нов 
проект, тъй като е невъзможно 
използването на този от 2011 г. 
В този смисъл е и изпратен от-
говор АК „Георги Дъков‘‘ с ис-
кане за ремонт на полигона за 
хвърляния, като се посочва, че 

при евентуален ремонт на съ-
щия в района ще се оформи мо-
дерен спортен комплекс за тре-
нировки на открито по няколко 
вида спорт. Според представе-
на в дирекция „Устройство на 
територията“ оферта проекти-
рането на посочения имот ще е 
на стойност 14 000 лв.

Втората причина за приети-
те промени в Инвестиционната 
програма е свързана с изграж-
дането на детска площадка в 
гр. Славяново. През 2020 г. по 
проект на Община Плевен е 
изграден първият етап от съо-
ръжението на стойност 27 706 
лв. Предстои изграждане на 
втория, като за целта са необхо-
дими 51 203 лв. съгласно КСС.

Третият мотив: през 2020 
г. бяха разчетени 20 000 лв. за 
закупуване на трактор за нуж-
дите на с. Николаево, които 
не бяха усвоени. Тракторът би 
се използвал за почистване на 
улици, гробищните паркове, за 
снегопочистване и транспортни 
нужди, каквито често възник-
ват в селото. 

Средствата за реализацията 
на добавените три обекта в раз-
мер общо на 86 203 лв. ще бъдат 
за сметка на резерва за непред-
видени и неотложни разходи в 
частта за местни дейности. 

Председателят на Общински съвет - Плевен, Мартин Ми-
тев организира обществено обсъждане на отчета за изпъл-
нение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 
- 31.12.2020 г. Обсъждането ще се проведе на 13 септември 
/понеделник/ от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община 
Плевен в сграда „Гена Димитрова“, при спазване на всички 
противоепидемични мерки.

Всеки, който желае, има възможност да се запознае с мате-
риала на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: 
https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на посто-
янни комисии през месец септември 2021.

Допълниха инвестиционната 
програма на Община Плевен
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Р Е Ш Е Н И Е № 655/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Присъждане на званието 

„Почетен гражданин на Община Плевен“ 
на олимпийските шампионки Ивет Горано-
ва (олимпийско карате) и Стойка Кръстева 
(бокс) и на треньорите Ангел Ленков (олим-
пийско карате) и Борислав Георгиев (бокс)

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, във 
връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.37 от Наредба 
№11 за символиката, знаците, официалните 
празници и отличията на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Присъжда званието „Почетен гражданин 
на Община Плевен“ на Ивет Иванова Гора-
нова, олимпийски шампион по олимпийско 
карате от Олимпийските игри в Токио 2021.

ІІ. Присъжда званието „Почетен гражданин 
на Община Плевен“ на Стойка Желязкова 
Кръстева, олимпийски шампион по бокс от 
Олимпийските игри в Токио 2021.

ІІІ. Присъжда званието „Почетен гражда-
нин на Община Плевен“ на Ангел Ленков 
Стефанов, треньор на олимпийската шампи-
онка Ивет Горанова.

ІV. Присъжда званието „Почетен гражданин 
на Община Плевен“ на Борислав Христов Ге-
оргиев, треньор на олимпийската шампионка 
Стойка Кръстева.

V. 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. 22 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с чл. 
36, ал.1, т.2 и чл.37 от Наредба №11 за сим-
воликата, знаците, официалните празници и 
отличията на Община Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0517-2/12.08.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, точка 
1 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 № 656/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Обобщен доклад 

за изпълнение на Плана за действие на Об-
щина Плевен за интеграция на ромите (2018 
- 2020 г.) и План за действие на Община Пле-
вен за равенство, приобщаване и участие на 
ромите (2021 - 2030 г.)

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Обобщен доклад за изпълнение 
на Плана за действие на Община Плевен за 
интеграция на ромите (2018 - 2020 г.), нераз-
делна част от настоящото решение.

2. Приема План за действие на Община 
Плевен за равенство, приобщаване и участие 
на ромите (2021 - 2030 г.), неразделна част от 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0898/17.08.2021 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 26.08.2021 г., Протокол № 33, 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 № 657/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен от-

чет за изпълнението на включения проект в 
плана за действие за общински концесии на 
Община Плевен (2018 - 2020 г.) и на концеси-
онните договори за 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 12 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява годишен отчет за изпълнението 
на включения проект в плана за действие за 
общински концесии на Община Плевен (2018 
- 2020 г.) и на действащите концесионни до-
говори за 2020 г. за обекти в Община Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 12 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0437-1/17.08.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, точка 
3 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 № 658/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на начални цени 

по сортименти и дървесни видове за обек-
тите, от които ще се продава дървесина на 
корен на търговци, ценоразпис за продажба 
на дървесина на физически лица, юридиче-
ски лица и търговци /в случаите на чл. 71, ал. 
1, т. 1, 3, 4 и 6 от Наредбата за условията и 
реда за възлагане изпълнението на дейности 
в горските територии - държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти/, начална цена 
за добив на дървесина до временен склад, 
за задоволяване нуждите на местното насе-
ление от община Плевен с дърва за огрев, 
ценоразпис за продажба на дърва за огрев 
за местното население от временен склад 
и приемане на ограничения за физически 
лица, имащи право да закупят дърва за огрев 
за лична употреба

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация във връзка с чл.4, ал.4, 
чл.5, ал.3, чл.66, ал.2, т.1-3, чл. 71, ал. 5, т. 3 
от Наредбата за условията и реда за възлага-
не изпълнението на дейности в горските те-
ритории - държавна и общинска собственост, 
и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти (НУРВИДГТ)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Утвърждава:
1. Начални цени по сортименти и дървесни 

видове за обектите, от които ще се продава 
стояща дървесина на корен на търговци чрез 
търг с тайно или явно наддаване или чрез кон-
курс (чл. 49, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии - държавна 
и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти) - 
съгласно Приложение № 1.

2. Ценоразпис за продажба на дървесина на 
физически лица, юридически лица и търго-
вци (в случаите на чл. 71, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 
от НУРВИДГТ) - съгласно Приложение № 2.

3. Цена за добив на дървесина до временен 
склад от всички категории и сортименти, за 
случаите на чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ - 
21,00 лв. без ДДС за 1 плътен кубичен метър.

4. Начална цена за възлагане на услугата 
„добив на дървесина до временен склад“ 
за задоволяване нуждите на местното насе-
ление от община Плевен с дърва за огрев - 
21,00 лв. без ДДС за 1 плътен кубичен метър.

5. Ценоразпис за продажба на дърва за ог-
рев за местното население от временен склад 
-съгласно Приложение № 3.

6. Ценоразпис за продажба на вършина за 
местното население от временен склад- съ-
гласно Приложение № 4.

II.Към цената за 1 пространствен кубичен 
метър на дървата за огрев да се прибавя и 
стойността на услугата за издаване на пре-
возен билет, както и такса за измерване, ку-
биране и маркиране на дървесината съгласно 
Наредба №17/2017г.за определянето и адми-
нистрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Плевен.

III. Продажбата на дърва за огрев за мест-
ното население на община Плевен да се из-

вършва само по реда на чл. 46, т. 2 и чл. 71, 
ал. 1, т. 4 от НУРВИДГТ (продажба на добита 
дървесина от склад).

IV. Съгласно чл. 71, ал. 2, т. 1 и 2 от НУР-
ВИДГТ, право да закупуват дървесина по це-
норазпис имат физически лица, които не са 
търговци - за лична употреба, без право на 
продажба, както и училища, социални домо-
ве, детски заведения и други институции на 
бюджетна издръжка - без право на продажба.

V. Приема ограничение на количеството 
дърва за огрев, което може да се закупи от 
едно домакинство в населено място на тери-
торията на община Плевен - до 4 простран-
ствени кубични метра. С предимство в спи-
съците да се включват жители на населените 
места, които не притежават собствени гори и 
са с постоянен адрес в съответното населено 
място.

VI. Институциите на бюджетна издръжка 
към Община Плевен да ползват безвъзмездно 
дървесина в размер до 15 пространствени ку-
бични метра, след писмено представена заяв-
ка, одобрена от Кмета на Община Плевен, и 
при условие, че не са предвидени бюджетни 
средства за отопление.

VII. Продажбата на остатъците от дървеси-
на и вършина в сечищата, след тяхното осви-
детелстване, както и добитата дървесина на 
временен склад, за която няма заявено жела-
ние от кметствата, да се извърши по приет-
ия ценоразпис по т. 2, но в обем не повече от 
1000 м3.

VIII. Цените по точка Iот настоящото реше-
ние са валидни до приемане на нови такива с 
изрично решение на Общински съвет - Пле-
вен.

IX. Възлага на Кмета на Община Плевен и 
директора на ОП УОЗГ да извършат всички 
правни и фактически действия в изпълнение 
на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от За-
кона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.4, ал.4, чл.5, 
ал.3, чл.66, ал.2, т.1-3, чл. 71, ал. 5, т. 3 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските тери-
тории - държавна и общинска собственост, 
и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти (НУРВИДГТ) по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0902/17.08.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, 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 № 659/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне 

по реда на Закона за физическото възпитание 
и спорт на спортен обект - частна общинска 
собственост, представляващ стадион „Пле-
вен“, находящ се в гр.Плевен, ул. „Колопи-
ста“ №4

На основание чл.21, ал1.т.8 от ЗМСМА, чл. 
103, ал.1, т.1 и ал.2.т.2 от ЗФВС, чл.3, ал.3 във 
вр. с чл.2. ал.1 от Наредба №37 за условията 
и реда за ползване на спортни обекти, соб-
ственост на Община Плевен на Общински 
съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави за безвъзмездно полз-
ване на СДРУЖЕНИЕ „ОБЩИНСКИ ФУТ-
БОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН” с ЕИК 
114554836 общински имот за тренировъчна и 
състезателна дейност по смисъла на чл.103, 
ал.1, т.1 от ЗФВС, представляващ Стадион 
„Плевен“, състоящ се от футболен терен, 
лекоатлетическа писта, трибуни с адм.-би-
тови сгради и ел.-инф. табло, заедно с уре-
гулиран поземлен имот (УПИ) I, кв.837, от-
реден за стадион, паркинги и озеленяване, а 
по кадастрална карта имотът представлява 
ПИ 56722.659.58 с площ 52 095 кв.м., акту-
ван с АОС №37612/03.07.2012г., с изключе-
ние на зона, отредена за паркинг в УПИ І, 
кв.37, граничеща с ул.”Цар Самуил” и пред-
ставляваща терен, на който съгласно Реше-
ние №1076/30.08.2018г. на Общински съвет 
Плевен, се организира ежеседмично пазар 

за покупко-продажба на моторни превозни 
средства.

2. Имотът по т.1 се предоставя за срок от 1 
година.

3. Разходите, свързани с текущо обслужва-
не и поддръжка на имота, данък недвижими 
имоти, както и такса битови отпадъци , са за 
сметка на сдружението.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
извърши всички правни и фактически дейст-
вия по изпълнение на взетото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал1.т.8 от ЗМСМА, чл. 103, 
ал.1, т.1 и ал.2.т.2 от ЗФВС, чл.3, ал.3 във вр. 
с чл.2. ал.1 от Наредба №37 за условията и 
реда за ползване на спортни обекти, собстве-
ност на Община Плевен на Общински съвет 
Плевен по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0895/17.08.2021 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 26.08.2021 
г., Протокол № 33, точка 5 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: 
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 660/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмезд-

но за управление на НУ „Христо Ботев“ - 
гр.Плевен, недвижим нежилищен имот - пуб-
лична общинска собственост, представляващ 
едноетажна обществена сграда, находяща се 
на ул. „Парашкев Цветков“ №35, гр.Плевен, 
актуван с АОС №43024/05.06.2019 год.

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.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 уп-
равление на Начално Училище „Христо 
Ботев” - гр.Плевен, ЕИК 000401630, нежи-
лищен имот - публична общинска собстве-
ност, представляващ едноетажна сграда с 
идентификатор 56722.660.1444.5 със застро-
ена площ 76 кв.м и едноетажна постройка 
на допълващо застрояване с идентификатор 
56722.660.1444.6 със застроена площ 3 кв.м, 
находящ се в гр.Плевен, ул.”Парашкев Цве-
тков №35, актуван с АОС №43024/05.06.2019 
год., за срок от 10 (десет) години. 

2. Консумативните разходи свързани с теку-
щото обслужване и поддръжка на имота, как-
то и данък върху недвижими имоти и такса за 
битови отпадъци за имота, са за сметка на На-
чално Училище „Христо Ботев” - гр.Плевен.

3. Оправомощава Кмета на Община Пле-
вен да сключи договор за безвъзмездно уп-
равление на имота по т.1 с Директора на НУ 
„Христо Ботев” - гр.Плевен, съгласно дейст-
ващите 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 
ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005 год. на 
Общински съвет - Плевен по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0893/17.08.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, точка 6 от днев-
ния 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 № 661/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части 

от имоти публична общинска собственост в 
учебни заведения

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 14, ал. 
7 от ЗОС, чл. 14, чл. 79, чл. 98 и чл. 103 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с тайно над-
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даване, чрез представяне 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:

1.1. Щанд за ученически пособия в СУ 
„Иван Вазов“ Плевен с площ 10 кв.м., при 
първоначална наемна цена от 45,00 лв. Депо-
зит за участие 100,00 лв.

1.2. Автомат за топли напитки и автомат за 
пакетирани храни в Общоградско среднош-
колско общежитие в Плевен с площ от по 
2 кв.м., при първоначална месечна наемна 
цена на всяка от по 50,00 лв. Депозит за учас-
тие 100,00 лв.

2. Ползването на имотите по т. 1 от спече-
лилия съответната процедура наемател, не 
може да пречи или ограничава учебните дей-
ности в учебното заведение. 

3. Възлага на Кмета на Община Пле-
вен:  

3.1. Да назначи комисия, която да организи-
ра и проведе процедурите по т.1 от настоящо-
то решение.

3.2. Да утвърди тръжни правила за проце-
дурите 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. 2, във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл. 14, ал. 7 
от ЗОС, чл. 14, чл. 76, чл. 79, чл. 85, ал. 1 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0897/17.08.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, 
точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: 
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 662/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общин-

ски недвижим имот на собственика на закон-
но построена върху него сграда - поземлен 
имот с идентификатор 56722.660.1446, УПИ 
VІ в кв.355а по плана на гр.Плевен

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 35, ал. 
3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост и чл. 51 от Наредба № 7 на Общин-
ски съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общински недвижим имот, 
представляващ застроен урегулиран позем-
лен имот с идентификатор 56722.660.1446 с 
площ 305 кв.м. - УПИ VІ в кв.355а, отреден 
за друг обществен обект, комплекс, актуван 
с акт за частна общинска собственост АОС 
№43506/13.07.2021 г., на цена от 35 170 (три-
десет и пет хиляди сто и осемдесет) лева без 
ДДС на собственика на законно построена 
върху него сграда „Завой Груп“ ЕООД, пред-
ставлявано от Управителя и едноличен соб-
ственик на капитала Огнян Крумов Георгиев.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за продажба на имота с 
правоимащото лице, съгласно т.1 от насто-
ящото 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 Закон за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 35, 
ал. 3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл. 51 от Наредба № 7 на Об-
щински съвет - Плевен по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0791/02.08.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, точка 8 от днев-
ния 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 № 663/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински не-

застроен поземлен имот с идентификатор 
56722.668.64 с площ 240 кв.м., съставляващ 
УПИ V-7156 в кв.182а по регулационния 
план на гр.Плевен, отреден за жилищно стро-
ителство, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 
от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба №7/2005г. на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен 
търг за продажба на незастроен поземлен 
имот с идентификатор 56722.668.64 с площ 
240 кв.м, урбанизирана територия с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 
m), съставляващ УПИ V-7156 в кв.182а по 
регулационния план на гр.Плевен, отреден 
за жилищно строителство, актуван с АОС 
№43364/26.02.2020г., с административен ад-
рес: гр.Плевен, ул. „Рибарица” №6. Търгът да 
се проведе чрез предварително представяне 
на предложенията от участниците в админи-
страцията на Община Плевен, при начална 
тръжна цена в размер на 32 100 (тридесет две 
хиляди) лева без ДДС и размер на депозита 
за участие 3 210 (три хиляди двеста и десет) 
лева.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
назначи комисия, която да организира и про-
веде 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 
спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 
от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба №7/2005г. на Общин-
ски съвет - Плевен по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0896/17.08.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, точка 9 от днев-
ния 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 № 664/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда с иден-

тификатор 37856.501.33.1 със застроена 
площ 84 кв.м., построена в общински по-
землен имот с идентификатор 37856.501.33, 
съставляващ УПИ Х-33, кв.81 по плана 
на с.Коиловци, административен адрес: 
с.Коиловци, общ.Плевен, ул. „Средна гора“ 
№38

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 вр. с чл.6, т.1 от Наредба 
№72005г. за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Бойчин Юлиев Бой-
чинов, недвижим имот с административен 
адрес: с.Коиловци, ул.”Средна гора” №38, 
представляващ жилищна сграда с идентифи-
катори 37856.501.33.1 със застроена площ 84 
кв.м, построена в общински поземлен имот с 
идентификатор 37856.501.33, представляващ 
УПИ X-33 в кв.81 по регулационния план на 
селото, за сумата от 44 000 (четиридесет и че-
тири 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 вр. с чл.6, т.1 от Наредба 
№72005г. за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0891/13.08.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, 
точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: 
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 665/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сгради с иден-

тификатори 73523.501.370.1 със застроена 
площ 83кв.м, 73523.501.370.2 със застроена 
площ 14кв.м и 73523.501.370.3 със застрое-
на площ 71кв.м, построени върху общинска 
земя в УПИ XVII-370, кв.13 с администрати-
вен адрес: с.Тученица, общ.Плевен, ул. „Сре-
броструй” №3

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 
№7/2005г. за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество, 
предлагам на Общинския съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Тоня Костова Попо-
ва, недвижим имот с административен адрес: 
с.Тученица, ул. „Среброструй” №3, предста-
вляващ жилищни сгради с идентификатори 
73523.501.370.1 със застроена площ 83кв.м, 
73523.501.370.2 със застроена площ 14кв.м и 
73523.501.370.3 със застроена площ 71кв.м, 
построени в общински поземлен имот с 
идентификатор 73523.501.370, съставляващ 
УПИ XVII-33 в кв.13 по регулационния план 
на село Тученица, за сумата от 117 350 (сто 
и седемнадесет 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 
№7/2005г. за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество, 
предлагам на Общинския съвет - Плевен по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0890/13.08.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, 
точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: 
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 666/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда с иден-

тификатор 56722.661.847.2 със застроена 
площ 29 кв.м, построена върху общинска 
земя в УПИ IX -8770, кв.64 с администрати-
вен адрес: гр.Плевен, ул. „Осогово” №45

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 във връз-
ка 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 №7/2005г. за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинско 
имущество, предлагам на Общинския съвет 
- Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Антоанета Красими-
рова Петкова, недвижим имот с администра-
тивен адрес: гр. Плевен, ул. „Осогово” №45, 
представляващ жилищна сграда с идентифи-
катор 56722.661.847.2, със застроена площ 29 
кв.м, построена в общински поземлен имот 
с идентификатор 56722.661.847, представля-
ващ УПИ IX-8770 в кв.64 по регулационния 
план на града, актуван с АОС №43407 от 
18.08.2020г., 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 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 
№7/2005г. за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество, 
предлагам на Общинския съвет - Плевен по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0889/11.08.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, 
точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: 
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 667/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сгра-

да с идентификатор 56722.257.1 с площ 27 
кв.м. и жилищна сграда с идентификатор 
56722.663.257.2 с площ 7 кв.м., построени 
в поземлен имот - частна общинска соб-
ственост с идентификатор 56722.663.257, 
съставляващ УПИ VІІІ - 7911 в кв453 по 
регулационния план на гр.Плевен, с адрес: 
гр.Плевен, ул. „Маргит“ №1

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Иванка Георгиева 
Кирова и Пламен Николов Киров жилищна 
сграда с идентификатор 56722.663.257.1 с 
площ 27 кв.м и жилищна сграда с иденти-
фикатор 56722.663.257.2 с площ 7 кв.м, по-
строени в поземлен имот - частна общинска 
собственост с идентификатор 56722.663.257, 
съставляващ УПИ VІІІ-7911 в кв.453 по ре-
гулационния план на гр. Плевен, актуван с 
АОС №42327/27.07.2017 г.

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 вр. с чл.33 от Закона 
за собствеността, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.5, 
т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба №7 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0892/17.08.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, 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 № 668/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Уреждане на отношения меж-

ду Община Плевен и физически лица във 
връзка с приложението на действащ Подро-
бен устройствен план - План за улична ре-
гулация на незастроени урегулирани позем-
лени имоти Х-154, ХІ-154, ХІІ-154, кв.12 по 
плана на с.Радишево, общ.Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, ал.1 и чл.35, 
ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост 
и чл.48, ал.1 от Наредба № 7/2005 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна характера на 
собствеността върху реално определени-
те части с площи 13 кв.м, 7 кв.м и 9 кв.м от 
общински поземлен имот с идентификатор 
61426.501.744 - улица на територията на с. 
Радишево, съгласно действащ Подробен ус-
тройствен план - План за регулация, одобрен 
със заповед № 1173/21.04.1980 г. на Предсе-
дателя на ОбНС - Плевен, от публична об-
щинска собственост в частна общинска соб-
ственост.  

2. Дава съгласие за уреждане на имуществе-
ните отношения между Община Плевен и фи-
зическите лица Боряна Атанасова Иванова и 
Димитър Ангелов Ангелов, във връзка с при-
лагане на действащия Подробен устройствен 
план - План за регулация на с.Радишево, Об-
щина Плевен, както следва: 

2.1. Община Плевен да прехвърли при 
равни права на Боряна Атанасова Ивано-
ва и Димитър Ангелов Ангелов част от ПИ 
61426.501.744 - улица, отразена като ПИ с 
проектни идентификатори, както следва:

61426.501.815, с площ 13 кв. м - на стой-
ност 198,00 лева (сто деветдесет и осем лева) 
без ДДС, съгласно изготвена оценка от ли-
цензиран оценител на недвижими имоти

61426.501.816, с площ 7 кв. м - на стой-
ност 106,00 лева (сто и шест лева) без ДДС, 
съгласно изготвена оценка от лицензиран 
оценител на недвижими имоти

61426.501.817, с площ 9 кв. м - на стой-
ност 137,00 лева (сто тридесет и седем лева) 
без ДДС, съгласно изготвена оценка от ли-
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цензиран оценител на недвижими имоти
3. Оправомощава Кмета на Община Плевен 

да сключи договор за уреждане на имущест-
вените отношения с посоченото физическо 
лице, съгласно т.2 от настоящето решение и 
нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.6, ал.1 
и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.48, ал.1 от Наредба № 
7/2005 г. по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0894/17.08.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, точка 14 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 № 669/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Уреждане на отношения 

между Община Плевен и физическо лице 
върху недвижими имот с идентификатор 
56722.656.468, представляващ незастро-
ен урегулиран поземлен имот - УПИ VІ, 
стр.кв.560, ул. „Д-р Г.М.Димитров“ №54, 
гр.Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.34, ал.1 от Зако-
на за общинската собственост и чл.5, ал.1, т 2 
от Наредба № 7/2005 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за уреждане на имущест-
вените отношения между Община Плевен и  
физическо лице Цветко Витанов Петков, във 
връзка с прилагане на действащия Подробен 
устройствен план - План за регулация на 
гр. Плевен, като Цветко Витанов Петков 
да прехвърли безвъзмездно на Община 
Плевен реално определена част с проектен 
идентификатор 56722.656.622, с площ от 
39 кв. м, трайно предназначение на тери-
торията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за второстепенна улица, която 
попада в уличната регулация на ул. „Д-р Г. 
М. Димитров“, съгласно Удостоверение № 
25-168425-10.06.2021г. за приемане на про-
ект за изменение на кадастралната карта и 
кадастралните регистри от АГКК.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за уреждане на имущест-
вените отношения с посоченото физическо 
лице, съгласно т.1 от настоящото решение и 
нормативните изисквания.

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.34, ал.1 от 
Закона за общинската собственост и чл.5, 
ал.1, т 2 от Наредба № 7/2005 г. по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0904/17.08.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 26.08.2021 г., Протокол 
№ 33, точка 15 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: 
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 670/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването 

на проект за Подробен Устройствен План 
- Парцеларен план на елементите на техни-
ческата инфраструктура за прокарване на 
трасета на електропровод, водопровод, канал 
и газ до поземлени имоти с идентификато-
ри 701.322; 701.2439; 701.2438; 701.3325; 
701.3320; 701.3323 и 701.3328 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 Закона за местното 
самоуправление и местната администра-
ция, чл. 8 от Закона за общинската собстве-
ност, 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 опазва-
не на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на закона за опаз-
ване 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 инфра-
структура за прокарване на трасета на елек-
тропровод, водопровод, канал и газ до по-
землени имоти с идентификатори 701.322; 
701.2439; 701.2438; 701.3325; 701.3320; 
701.3323 и 701.3328  в местността Стража в 
землището на гр. Плевен

Водопровод
701.2429 с начин на трайно ползване - за 

селскостопански, горски ведомствен път - 
публична общинска собственост и 701.3270 
с начин на трайно ползване - за друг позем-
лен имот за движение и транспорт - публич-
на общинска собственост.

Канал
701.2429 с начин на трайно ползване - за 

селскостопански, горски ведомствен път - 
публична общинска собственост; 701.2438 с 
начин на трайно ползване - друг вид земе-
делска земя - частна собственост на Краси-
мир Георгиев Попов и 701.3270 с начин на 
трайно ползване - за друг поземлен имот за 
движение и транспорт - публична общинска 
собственост.

Електропровод
701.2429 с начин на трайно ползване - за 

селскостопански, горски ведомствен път - 
публична общинска собственост; 701.3294 
с начин на трайно ползване - за селскосто-
пански, горски ведомствен път - публична 
общинска собственост; 701.3270 с начин на 
трайно ползване - за друг поземлен имот за 
движение и транспорт - публична общинска 
собственост; 701.3276 с начин на трайно 
ползване - за друг поземлен имот за движе-
ние и транспорт - публична общинска соб-
ственост и 701.3295 с начин на трайно полз-
ване - за друг поземлен имот за движение 
и транспорт - публична общинска собстве-
ност.

Газопровод
701.2429 с начин на трайно ползване - за 

селскостопански, горски ведомствен път - 
публична общинска собственост и 701.3270 
с начин на трайно ползване - за друг позем-
лен имот за движение и транспорт - публич-
на общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе-
та на електропровод, водопровод, канал и 
газ до поземлени имоти с идентификато-
ри 701.322; 701.2439; 701.2438; 701.3325; 
701.3320; 701.3323 и 701.3328 в местността 
Стража в землището на гр. Плевен, преми-
наващи със сервитут през следните позем-
лени имоти: 

701.2429 с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски ведомствен път - 
публична общинска собственост; 701.3270 с 
начин на трайно ползване - за друг поземлен 
имот за движение и транспорт - публична 
общинска собственост; 701.3294 с начин на 
трайно ползване - за селскостопански, гор-
ски ведомствен път - публична общинска 
собственост;; 701.3276 с начин на трайно 
ползване - за друг поземлен имот за движе-
ние и транспорт - публична общинска соб-
ственост и 701.3295 с начин на трайно полз-
ване - за друг поземлен имот за движение 
и транспорт - публична общинска собстве-
ност.

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 необ-
ходимите правни и фактически действия, в 
изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устрой-
ство на територията не подлежат на оспор-
ване, 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 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 Правил-
ника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0901/17.08.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, 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 № 671/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването 

на проект за Подробен Устройствен План 
- Парцеларен план на елементите на тех-
ническата инфраструктура за прокарване 
на трасе на водопровод до поземлен имот с 
идентификатор 56722.716.446 в местността 
Табакова чешма в землището на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
чл. 8 от Закона за 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 Правил-
ника 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 инфра-
структура за прокарване на трасе на водо-
провод до поземлен имот с идентификатор 
56722.716.446 в местността Табакова чешма 
в землището на гр. Плевен , преминаващо 
със сервитут през поземлени имоти 803.135 
с начин на трайно ползване - местен път, 
публична общинска собственост и 716.582 
с начин на трайно ползване - ниско застро-
яване, урбанизирана територия, частна соб-
ственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на 
водопровод до поземлен имот с идентифи-
катор 56722.716.446 в местността Табакова 
чешма в землището на гр. Плевен, преми-
наващо със сервитут през поземлен имот 
803.135 с начин на трайно ползване - местен 
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 необ-
ходимите правни и фактически действия, в 
изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устрой-
ство на територията не подлежат на оспор-
ване, 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 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 Правил-
ника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0899/17.08.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, 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 № 672/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването 

на проект за Подробен Устройствен План 
- Парцеларен план на елементите на техни-
ческата инфраструктура за прокарване на 
трасе на електропровод до поземлен имот с 
идентификатор 276.556 в местността Таба-
кова чешма в землището на гр.Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
чл. 8 от Закона за 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 Правил-
ника 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 инфра-
структура за прокарване на трасе на елек-
тропровод до поземлен имот с идентифика-
тор 276.556 в местността Табакова чешма в 
землището на гр. Плевен, преминаващо със 
сервитут през поземлен имот 276.502 с на-
чин на трайно ползване - пасище, публична 
общинска собственост.

2. Дава съгласие за прокарване на трасе на 
електропровод до поземлен имот с иденти-
фикатор 276.556 в местността Табакова чеш-
ма в землището на гр. Плевен, преминаващо 
със сервитут през поземлен имот 276.502 с 
начин на трайно ползване - пасище, публич-
на 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 необ-
ходимите правни и фактически действия, в 
изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устрой-
ство на територията не подлежат на оспор-
ване, 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 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 Правил-
ника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0900/17.08.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, 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 № 673/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на проект за из-

менение на подробен устройствен план - 
план за регулация и застрояване за поземлен 
имот с идентификатор ПИ 56722.654.419, 
попадащ в границите на УПИ І - за общест-
вено, жилищно строителство, подземни 
гаражи и трафопостове, кв.716, ж.к. „Стор-
гозия“, гр.Плевен и сключване на предва-
рителен договор на основание чл.15, ал.3 и 
ал.5 от ЗУТ

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправле-
ние 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.6, ал.1, 
чл.8, ал.1, чл.35, ал.4, т.2, и чл.36, ал.1, т.2 от 
Закона за общинска собственост, чл.2, ал.3, 
чл.48, ал.1, и чл.50 от Наредба № 7/2005г. на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за изменение на подро-
бен устройствен план - план за регулация и 
застрояване за поземлен имот с идентифика-
тор ПИ 56722.654.419, попадащ в границите 
на УПИ I - за обществено, жилищно строи-
телство, подземни гаражи и трафопостове, 
кв.716, ж.к. „Сторгозия“, гр. Плевен. 

2. Възлага на Кмета на Община Плевен 
да сключи предварителен договор по чл.15, 
ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съгласно приетия ПУП-
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ПРЗ по т.1, за продажба на 194 кв. м, иде-
ални части от общински поземлен имот с 
идентификатор 56722.654.483, които пре-
минават в новообразувания пи с иденти-
фикатор 56722.654.484, с проектна площ: 
1000 кв. м, в полза на „ЕЛ ДЖИ АУТО“ 
ООД, ЕИК - 205395076, представлявано 
от Любомир Тихомиров Дамянов, с адрес 
ул. „Юрий Гагарин“ № 24, с. Ясен на цена 
13 600 (тринадесет хиляди и шестстотин) 
лева без ДДС.

3. В случай, че изменението на приетия в т. 
5 от протокол № 13 от 01.04.2021 г. на ЕСУТ 
при Община Плевен проект за изменение 
на ПУП-ПРЗ по т.1, не бъде одобрено и не 
влезе в сила шест месеца след сключване 
на предварителния договор, да се извърши 
нова оценка, въз основа на която да се склю-
чи окончателен договор за прехвърляне пра-
вото на собственост.

4. Оправомощава Кмета на Община Пле-
вен в едномесечен срок след влизане в сила 
на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по 
т.1 и представяне на скица-проект от Служ-
ба по геодезия, картография и кадастър да 
сключи окончателен договор за прехвърляне 
правото на собственост с „ЕЛ ДЖИ АУТО“ 
ООД, ЕИК - 205395076.

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 ус-
тройство на територията, чл. 19 от Закон за 
задълженията и договорите, чл.6, ал.1, чл.8, 
ал.1, чл.35, ал.4, т.2, и чл.36, ал.1, т.2 от За-
кона за общинска собственост, чл.2, ал.3, 
чл.48, ал.1, и чл.50 от Наредба № 7/2005г. на 
Общински съвет - Плевен по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0905/17.08.2021 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, точка 
19 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: 
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 674/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване проект за изме-

нение на подробен устройствен план - план 
за регулация и застрояване за поземлени 
имоти с идентификатори 56722.667.835, 
56722.667.831 и 56722.667.834, попадащи 
в границите на УПИ III - За жилищен ком-
плекс и подземни гаражи и УПИ I - За дет-
ски дом и ясли в кв.6 по плана на гр. Плевен 
и сключване предварителен договор на ос-
нование чл. 15, ал.3 и ал.5 ЗУТ

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, 
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправле-
ние 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.6, ал.1, 
чл.8, ал.1, чл.35, ал.4, т.2, и чл.36, ал.1, т.2 от 
Закона за общинска собственост, чл.2, ал.3, 
чл.48, ал.1, и чл.50 от Наредба № 7/2005г. на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за изменение на под-
робен устройствен план - план за регулация 
и застрояване за поземлени имоти с иден-
тификатори 56722.667.835, 56722.667.831 
и 56722.667.834, попадащи в границите на 
УПИ III - За жилищен комплекс и подземни 
гаражи и УПИ I - За детски дом и ясли в кв.6 
по плана на гр. Плевен. 

2. Дава съгласие за промяна характера на 
собствеността върху реално определена 
част с площ 133 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 56722.667.834, целият с 
площ от 1871 кв.м, с трайно предназначение 

- урбанизирана територия, начин на трайно 
ползване - улица, публична собственост, по 
приложеното графично предложение за из-
менение на Подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване за поземле-
ни имоти с идентификатори 56722.667.835, 
56722.667.831 и 56722.667.834, попадащи 
в границите на УПИ III - За жилищен ком-
плекс и подземни гаражи и УПИ I - За дет-
ски дом и ясли в кв.6 по плана на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
сключи предварителен договор по чл.15, ал.3 
и ал.5 от ЗУТ, съгласно приетия ПУП-ПРЗ 
по т.1, за продажба на 180 кв. м - части от   
общински поземлени имоти 56722.667.831 
и 56722.667.834, в полза на Красен Кънчев 
Кръстев и Денислав Емилов Боянов на цена 
9 540 (девет хиляди петстотин и четириде-
сет) лева без ДДС.

4. В случай, че изменението на приетия в т. 
5 от протокол № 13 от 01.04.2021 г. на ЕСУТ 
при Община Плевен проект за изменение 
на ПУП-ПРЗ по т.1, не бъде одобрено и не 
влезе в сила шест месеца след сключване 
на предварителния договор, да се извърши 
нова оценка, въз основа на която да се склю-
чи окончателен договор за прехвърляне пра-
вото на собственост.

5. Оправомощава Кмета на Община Пле-
вен в едномесечен срок след влизане в сила 
на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по 
т.1 и представяне на скица-проект от Служ-
ба по геодезия, картография и кадастър да 
сключи окончателен договор за прехвърля-
не правото на собственост с Красен Кънчев 
Кръстев и Десислав Емилов Боянов.

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 ус-
тройство на територията, чл. 19 от Закон за 
задълженията и договорите, чл.6, ал.1, чл.8, 
ал.1, чл.35, ал.4, т.2, и чл.36, ал.1, т.2 от За-
кона за общинска собственост, чл.2, ал.3, 
чл.48, ал.1, и чл.50 от Наредба № 7/2005г. 
на Общински съвет - Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0903/17.08.2021 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, 
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 № 675/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Опрощаване на публични 

държавни вземания на Елеонора Башир 
Махе

На основание чл.21, ал.2 от Закона за мест-
но самоуправление и местна администра-
ция, във връзка с чл.98, т.12 от Конституция-
та на Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предлага на Президента на Република 
България да не опрости задължението на 
Елеонора Башир Махе, представляващо ад-
министративно наказание глоба в размер на 
1 000 лева и държавна такса върху уважения 
размер на граждански иск, в полза на Райо-
нен съд - Плевен - 50 лева

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл.21, ал.2 от Закона за местно 
самоуправление и местна администрация, 
във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на 
Република България по предложение от ПК 
по „Здравеопазване и социална политика“, с 
вх.№ ОбС-0757/25.08.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, 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 № 676/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Инвестицион-

ната 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 местно самоуправление 
и местна администрация и чл.124, ал.4 от 
Закона за публичните финанси, чл.39, ал.4 
от Наредба №10 за условията и реда за съ-
ставяне на тригодишна бюджетна прогноза 
за местните дейности и за съставяне, прие-
мане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Създава обект „Основен ремонт на 
спортни площадки за хвърляне на диск и 
чук, площадки за хвърляне на копие, нахо-
дящ се в УПИ Х, стр.кв.841“, финансиран 
със собствени бюджетни средства, както 
следва: било 0 лева, става 14 000 лева.

2. Създава обект „Изграждане на спортна 
площадка гр.Славяново ІІ етап“, финанси-
ран със собствени бюджетни средства, както 
следва: било 0 лева, става 51 203 лева.

3. Създава обект „Трактор с.Николаево“, 
финансиран със собствени средства, както 
следва: било 0 лева, става 21 000 лева.

4. Намалява „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи“ в частта за местни дей-
ности в размер на 86 203 лева.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
извърши всички правни и фактически дейст-
вия, 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 местно самоуправле-
ние и местна администрация и чл.124, ал.4 
от Закона за публичните финанси, чл.39, 
ал.4 от Наредба №10 за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прог-
ноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бю-
джета на Община Плевен по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0639-4/24.08.2021 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 26.08.2021 г., Протокол № 33, 
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 № 677/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на общински 

терени по реда на чл.103, ал.3 от ЗФВС на 
Държавно предприятие „Български спортен 
тотализатор“ за извършване на неговата дей-
ност, без търг или конкурс

На основание чл.21, ал1.т.8 от ЗМСМА и чл. 
103, ал.3 от ЗФВС 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се предоставят без търг или конкурс 
за нуждите на Държавно предприятие „Бъл-
гарски спортен тотализатор“ - гр. София, ул. 
Хайдушко изворче № 28, ЕИК 202766380, 
представлявано от управител Любомир Сте-
фанов Петров, по цени определени в Наредба 
№ 17 на Общински съвет - Плевен, следните 
терени общинска собственост за поставяне 
на преместваеми съоръжения - павилиони по 
одобрени схеми, съгласувани от гл. архитект 
на Община Плевен със следните администра-
тивни адреси:

1. гр. Плевен, ул. „Пирот“/“Хаджи Дими-
тър“, т.п. „Космос“ с площ 13,60 кв.м.

2. гр. Плевен, ул. „Иван Миндиликов“, т.п. 
„Ж.П. Гара“ с площ 11.88 кв.м.

3. гр. Плевен, ул. „Гренадерска“ №32, т.п. 
„Гренадерска“ с площ 14.85 кв.м.

4. гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, бл.39, т.п. 
„Пазара“ с площ 15.60 кв.м.

5. гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“, т.п. 
„Болницата“ с площ 15,60 кв.м.

6. гр. Плевен, ж.к. „Дружба“, бл. 425, т.п. 
„Дружба“ 4 с площ 18.60 кв.м.

II. Терените по т.I се предоставят за срок от 
5 (пет) години.

III. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
извърши всички правни и фактически дейст-
вия по изпълнение на взетото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал1.т.8 от ЗМСМА и чл. 
103, ал.3 от ЗФВС по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0909/25.08.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
26.08.2021 г., Протокол № 33, 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 № 678/26.08.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Уреждане на отношения 

между Община Плевен и физически лица, 
върху недвижим имот с идентификатор 
56722.660.236, представляващ незастроен 
урегулиран поземлен имот - УПИ II-660.236, 
стр. кв. 366а, ул. ”В. Априлов” 25, гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.34, ал.1 от Зако-
на за общинската собственост и чл.5, ал.1, т. 
2 от Наредба № 7/2005 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за уреждане на имущест-
вените отношения между Община Плевен 
и  физическите лица Асен Василев Дичев и 
Стефка Асенова Дичева, във връзка с прила-
гане на действащия Подробен устройствен 
план - План за регулация на гр. Плевен, като 
Асен Василев Дичев и Стефка Асенова Ди-
чева да прехвърлят безвъзмездно на Община 
Плевен реално определените части с проект-
ни идентификатори 56722.660.1454 с площ 
от 36 /тридесет и шест/ квадратни метра и 
56722.660.1456 с площ от 25 /двадесет и пет/
квадратни метра, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трай-
но ползване: за второстепенна улица, които 
попадат в уличната регулация на ул. ”В. Ап-
рилов” и ул. „Парашкев Цветков“ по плана 
на гр. Плевен, съгласно Удостоверение № 
25-222761-02.08.2021 година за приемане на 
проект за изменение на кадастралната карта 
и кадастралните регистри.

2. Оправомощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за уреждане на имущест-
вените отношения с посочените физически 
лица, съгласно т. 1 от настоящето решение и 
нормативните изисквания.

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.34, ал.1 от 
Закона за общинската собственост и чл.5, 
ал.1, т. 2 от Наредба № 7/2005 г. по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0911/25.08.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 26.08.2021 г., Протокол 
№ 33, точка 24 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев




