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ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
бр. 92, год. VII, 9 ноември 2021 г., разпространява се безплатно

Плевенчани се поклониха
пред народните будители

С поднасяне на венци и
цветя пред паметника на Иван
Вазов, в двора на едноименното училище в Плевен, на 1
ноември беше отбелязан Деня
на народните будители. В знак
на признателност пред делото
на всички достойни българи,
съхранили през годините на-

ционалното ни самочувствие и
съзнание, цветя пред паметника на патриарха на българската
литература поднесоха кметът
на Общината и представители на екипа му, председателят
на ОбС, учители, признателни
граждани.
Поради усложнената епиде-

мична обстановка тази година
празникът в Плевен се чества
без официален ритуал. Всеки,
който имаше желание, през целия ден може да изрази своята
признателност към хората на
духа и знанието. Вечерта паметникът на Иван Вазов в Плевен
беше отрупан с цветя.

Представиха информация за изпълнението
на Бюджет 2021 на Община Плевен
за изминалото полугодие
Разходи в размер на 58 295
259 лв. отчита Община Плевен
за първите шест месеца на 2021
година. Приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, издръжка
на образователни, здравни и социални заведения. Традиционно
най-голям дял от разходите в
бюджета на Плевен са за сектор
„Образование“. Това показва
справка за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския
съюз и основните показатели
към 30 юни 2021 г., представена на заседание на Общинския
съвет. Информацията е изготвена съгласно изискванията на
Закона за публичните финанси,

Закона за държавния бюджет и
указания на министъра на финансите. Размерът на Бюджет
2021 на Община Плевен, приет
с Решение №461/25.02.2021 г. на
Общинския съвет, е 125 703 919
лв., от които 84 887 071 лв. за
„делегирани от държавата дейности” и 40 816 848 лв. „местни
приходи”. След корекции в резултат на допълнително предоставени средства от централния
бюджет и други ведомства, към
30.06.2021 г. актуализираният
бюджет на Община Плевен възлиза на 133 535 427 лв.
Изпълнение на приходната
част
Уточненият
размер
на
Бюджета на Общината към

30.06.2021 г. е общо 133 535 427
лв., а отчетеното изпълнение е
в размер на 58 295 259 лв., което представлява 43,66% спрямо
годишния план. Изпълнението
на данъчните приходи за периода е 55,54%, като при годишен
план 18 975 000 лв. отчетеното
изпълнение е 10 538 371 лв. при
изпълнение за същия период на
миналата година - 11 221 313 лв.
Постъпленията от по-важните приходи са: Данък върху недвижимите имоти - 6 446 253 лв.
/74,87%/; Данък върху превозните
средства – 3 319 101 лв. /62,74%/;
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден
начин - 2 263 617 лв. /70,74%/.
Продължава на стр. 2

Стартира проектът „Патронажна
грижа + в община Плевен“
От 01 октомври 2021 г. Община Плевен започна реализацията на проект № BG05M9OP001-6.002-0192 „Патронажна грижа + в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-6.002-0192-C01, процедура
BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Приоритетна ос “Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020. Проектът ще обхване 334 потребители от територията на
цялата община и е на стойност 720 478,08 лв.
Дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ включват
предоставяне на почасови услуги в домашна среда и доставка на продукти
до дома на:
Възрастни хора над 54-годишна възраст, които нямат определени от
ТЕЛК вид и степен на увреждане;
Лица с определени от ТЕЛК вид и степен на увреждане без чужда помощ;
Лица, поставени под карантина.
Услугите ще се предоставят от медицинска сестра, психолог, домашен санитар или доставчик.
Домашният санитар предоставя почасови услуги в домашна среда средно
до 2 часа, като подпомага потребителите при къпане, личен тоалет, готвене,
хранене, пазаруване, почистване на обитаваното жилище, пране, заплащане
на битови сметки, придружаване при разходка и др.
Доставчикът доставя храни, хранителни продукти и медикаменти, закупени
със средства на потребителите от най-близкия до адреса търговски обект, до
дома на нуждаещите се / карантинираните.
Медицинските сестри и психолозите ще работят по индивидуални планове
в зависимост от потребностите на нуждаещите се.
Чрез изпълнение на дейностите по патронажна грижа се подкрепят усилията на правителството за ограничаване на разпространението и справяне с
последиците от COVID-19.
Предоставянето на интегрирани социални услуги на лицата с увреждания
и хората над 54-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване ще подкрепи както самите ползватели, така и зависимите членове на семействата и ще даде възможност за активното им участие в социално-икономическия живот на общността. Ще доведе до предотвратяване на
настаняването им в специализирани институции, постигане на по-успешна
интеграция и водене на независим живот, чрез насърчаване на равните възможности за развитие, личностна реализация и социално включване.
Срокът за изпълнение на планираните дейности е 15 месеца, от които 3
месеца са предвидени за провеждане на процедури за подбор на персонал и
потребители и обучение на наетите лица, и 12 месеца за работа на услугата.
Предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ започва от 01.01.2022 г.
Офисът на услугата се намира на адрес: гр. Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 1,
офис № 2 и № 4 (сградата на бившата Стоматология).

Общината призовава за съпричастност
в подготовката на новогодишната украса
С идеята да посрещнем Рождество Христово и Нова година с повече настроение, хармония и оптимизъм Община Плевен започна подготовката за празничната украса на града.
Намеренията са да бъдат поставени много нови елементи не
само в централната градска част, а и в района на кръговото
кръстовище при входа от посока София, подходите към жилищните квартали „Сторгозия” и „Дружба”, ул. „Св. Климент
Охридски”. Основно ще бъдат ремонтирани и светлинните
фирмени реклами по главните улици.
По този повод Община Плевен се обръща към представителите на плевенските предприятия, фирми, големите търговски вериги, браншовите организации, имащи своя сериозен
дял за формиране облика на града ни, за съпричастност и
ангажираност към усилията на Общината Плевен да стане
по-светъл, уютен и красив в навечерието на предстоящите
празници.
За целта обявяваме дарителската сметка на Община Плевен:

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
БАКБ Офис Плевен
BIC: BGUSBGSF
IBAN: BG85BGUS91608404113900
Код/вид плащане: ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА - 44 51 00
За Новогодишна украса

ОБЩИНА

брой 92
9.11.2021 г.
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Новият посланик на Румъния
беше на посещение в Плевен
Новият посланик на Румъния
Н.Пр. Бръндуша Предеску беше
на първо посещение в Плевен в
Деня на Румънската армия - 25
октомври. Придружавана от полк.
Адриан Еначе - аташе по отбраната, представителя на Румънската
православна църква отец Налуцо
Опре и сътрудници на Дипломатическата мисия, тя се срещна с
кмета Георг Спартански и неговия заместник Стефан Милев.
Вашата визита в такъв важен
ден за Румъния е чест за нас,
обърна се Георг Спартански към
посланик Предеску. С Румъния
ни свързва не само добросъседството, а и общите исторически
страници от Плевенската епопея,
Продължение от стр. 1
При неданъчните приходи
е отчетено изпълнение 56,58%,
като при план 16 151 480 лв. постъпленията са 9 138 650 лв.
Основно постъпленията са от
общински такси, общото изпълнение на които към 30.06.2021 г.
е 68,04%. Планираните за годината 9 819 200 лв. приходи от общински такси са с изпълнение за
полугодието 6 681 230 лв. Постъплението от „Такса битови отпадъци” е с най-голям относителен
дял от видовете общински такси
- 9,25% от всички приходи, а планираните 7 200 000 лв. са с изпълнение 5 392 646 лв., или 74,90%.
Изпълнение на разходната
част

когато хиляди румънски воини се
сражаваха храбро за Освобождението на града ни и България, а
мнозина от тях оставиха костите
си тук, подчерта кметът. „Свързват ни дългогодишните партньорски отношения с град Браила,
свързва ни и общата работа с румънски общини по реализацията
на проекти с европейско финансиране, сред които е мащабният
проект за реновиране на историческия парк Гривица. Свързва ни
и традицията с представители на
Посолството на Румъния да отбелязваме заедно Деня на Румънската армия, Деня на героите на
Румъния, Националния празник
на България, годишнини от Пле-

венската епопея“, отбеляза още
Георг Спартански.
Плевен е много специален град
за нас, защото е част и от нашата
история като символ на румънската бойна слава, каза в отговор посланик Предеску. „За мен е много
важно младите хора от нашите
страни да познават добре общото
ни минало и това да ги сближава
и считам, че си заслужава да положим общи усилия в тази посока.
Следващата година се навършват
145 години от Освобождението
на Плевен и ние вече обмисляме
идеи за достойното отбелязване
на годишнината и увековечаване
паметта на загиналите, които ще
споделим с Вас в следващи сре-

Представиха информация...
Към 30.06.2021 г. извършените разходи от бюджета на Община Плевен са 58 295 259 лв., като
приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни
плащания, както и за издръжка на
образователните, здравните и социалните заведения. За функция
„Отбрана и сигурност” отчетените разходи са държавна и местна
отговорност. С местни приходи се
финансира охраната на общински
обекти, която за отчетния период
е 296 065 лв., при план 673 404 лв.
За „Образование” изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 41,27% за

„държавни дейности”, 42,65%
за „местни дейности” и 20,54%
за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи.
Тази функция традиционно е с
най-висок относителен дял от
всички разходи - 44,13%, като за
периода са отчетени 25 726 659
лв. при планирани за годината
62 406 327 лв. За здравеопазване
от планираните 6 965 985 лв. усвоените за полугодието са 2 710
668 лв.
Справката дава информация
и за направените разходи за социално осигуряване, подпомагане и грижи в общината. В тази

щи и разговори“, допълни Н.Пр.
Бръндуша Предеску.
По-късно румънският посланик
и кметът поднесоха цветя пред
плочата на загиналите румънски
офицери и войници на стената на
Параклис-мавзолей „Св. Георги

Победоносец”, в тяхна памет отец
Налуцо Опре отслужи панихида.
Същия ден представителите на
дипломатическата мисия на Румъния посетиха Панорама „Плевенска епопея 1877” и Мемориалния парк в Гривица.

функция отчетените разходи за
дейността на Домашен социален патронаж са 529 042 лв., за
Клубовете на пенсионера, инвалида и др. - 93 523 лв., за Център
за обществена подкрепа - 105
045 лв., Кризисен център - 48
896 лв., Центрове за настаняване от семеен тип - 653 796 лв.,
Програми за временна заетост
- 57 540 лв., Дом за стари хора
- 237 963 лв., Социални услуги
в домашна среда - 290 891 лв.,
Асистенти за лична помощ - 3
794 853 лв. и др.
За раздел „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” е посочено, че тези
дейности се финансират изцяло
с „местни приходи”. Сред тях са:

„Осветление на улици и площади” - отчетени разходи 534 291
лв. при годишен план 742 410
лв.; „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - изпълнението на годишния план от
1 484 500 лв. е в размер на 365 556
лв.; за „Чистота” - усвоените средства към 30.06.2021 г. са 5 300 632
лв. при годишен план 7 200 000
лв. или 73,62%. Разходите са за
сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения
и за чистотата на обществените
територии.
Отчетените към 30.06.2021 г.
средства от бюджета за инвестиции са 1 614 149 лв. при годишен
план 11 229 641 лв.

На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за
2. Характер на работа - съгласно изискванията на Закона за лечебнипридобиване на специалност в системата на здравеопазването “Многоп- те заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния
рофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД обявява трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медициконкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари спе- на и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
циализанти в лечебното заведение, както следва:
3. Изисквания за длъжността - съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
I. ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО „КАРДИОЛОГИЯ“ КЪМ КЛИНИКА
4. Необходими документи:
ПО КАРДИОЛОГИЯ – 6 БР.:
4.1. Автобиография в европейски формат;
1. Mясто на работа - „Многопрофилна болница за активно лечение
4.2. Диплома за завършено висше медицинско образование със степен
„Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
„Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кан2. Характер на работа - съгласно изискванията на Закона за лечебни- дидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
те заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния
4.3. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медици4.4. Свидетелство за съдимост;
на и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
4.5. Медицинско свидетелство;
3. Изисквания за длъжността - съгласно длъжностна характеристи4.6. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
ка, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
4.7. Други документи за професионална квалификация, умения и опит.
4. Необходими документи:
4.1. Автобиография в европейски формат;
IV. ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА“ КЪМ ОТ4.2. Диплома за завършено висше медицинско образование със степен ДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – 2 БР.:
„Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кан1. Mясто на работа - „Многопрофилна болница за активно лечение
дидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
„Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
4.3. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
2. Характер на работа - съгласно изискванията на Закона за лечебни4.4. Свидетелство за съдимост;
те заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния
4.5. Медицинско свидетелство;
трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медици4.6. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
на и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
4.7. Други документи за професионална квалификация, умения и опит.
3. Изисквания за длъжността - съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
II. ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВ4. Необходими документи:
НО ЛЕЧЕНИЕ“ КЪМ КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО
4.1. Автобиография в европейски формат;
ЛЕЧЕНИЕ – 4 БР.:
4.2. Диплома за завършено висше медицинско образование със степен
1. Mясто на работа - „Многопрофилна болница за активно лечение „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кан„Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
дидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
2. Характер на работа - съгласно изискванията на Закона за лечебни4.3. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
те заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния
4.4. Свидетелство за съдимост;
трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медици4.5. Медицинско свидетелство;
на и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
4.6. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
3. Изисквания за длъжността - съгласно длъжностна характеристи4.7. Други документи за професионална квалификация, умения и опит.
ка, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
4. Необходими документи:
V. ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „НЕВРОХИРУРГИЯ“ КЪМ КЛИНИКА
4.1. Автобиография в европейски формат;
ПО НЕВРОХИРУРГИЯ - 1 БР.:
4.2. Диплома за завършено висше медицинско образование със степен
1. Mясто на работа - „Многопрофилна болница за активно лечение
„Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кан- „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
дидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
2. Характер на работа - съгласно изискванията на Закона за лечебни4.3. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
те заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния
4.4. Свидетелство за съдимост;
трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медици4.5. Медицинско свидетелство;
на и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
4.6. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
3. Изисквания за длъжността - съгласно длъжностна характеристи4.7. Други документи за професионална квалификация, умения и опит. ка, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
4. Необходими документи:
III. ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО „КАРДИОХИРУРГИЯ“ КЪМ КЛИ4.1. Автобиография в европейски формат;
НИКА ПО КАРДИОХИРУРГИЯ – 1 БР.:
4.2. Диплома за завършено висше медицинско образование със степен
1. Mясто на работа - „Многопрофилна болница за активно лечение „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кан„Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
дидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;

4.3. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
4.4. Свидетелство за съдимост;
4.5. Медицинско свидетелство;
4.6. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
4.7. Други документи за професионална квалификация, умения и опит.
VI. ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“ КЪМ КЛИНИКА
ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ - 2 БР.:
1. Mясто на работа - „Многопрофилна болница за активно лечение
„Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
2. Характер на работа - съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния
трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
3. Изисквания за длъжността - съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
4. Необходими документи:
4.1. Автобиография в европейски формат;
4.2. Диплома за завършено висше медицинско образование със степен
„Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
4.3. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
4.4. Свидетелство за съдимост;
4.5. Медицинско свидетелство;
4.6. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
4.7. Други документи за професионална квалификация, умения и опит.
Срокът за подаване на документите за всяка от конкурсните длъжности е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.
Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:
“Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД,
седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г.М.
Димитров“ № 1, офис сграда № 3
Длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и
допълнителна информация за условията за участие може да се получи на
същия адрес.
Телефон за информация относно конкурсите: 02/960 36 70.
С кандидатите ще се проведе подбор по документи, след което кандидатите ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна
заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраните
кандидати се назначават на длъжностите „лекар, специализант по кардиология“, „лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“,
„лекар, специализант по кардиохирургия“, „лекар, специализант по образна диагностика“, „лекар, специализант по съдова хирургия“ и „лекар, специализант по нервни болести“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1,
т. 2 от КТ.
С доброволното предоставяне на документи и лична информация от
кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни
да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за лекари специализанти в „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД.

брой 92
9.11.2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 703/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2022-2024 година за постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2
от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредба № 10 за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза за 2022 - 2024 година за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Одобрява очакваното изпълнение за 2021 г. и прогнозни данни за
2022 год. на еднократните разходи на Общината във връзка с мерките
за предотвратяване разпространението на COVID-19.
3. Одобрява прогноза за показателите за поетите ангажименти и задължения за разходи на Община Плевен за периода 2020 - 2021 год.
4. Одобрява индикативния разчет на средствата от Европейския
съюз за периода 2022 - 2024 год.
5. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг за периода 2022 - 2024 год.
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, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0968/20.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, точка 2 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

1.1. В раздел „Други бюджетни средства, в т.ч. преходни остатъци от трансфери и инвестиционни кредити“ от Инвестиционната
програма, обект „Основен ремонт на Автогара Плевен“, параграф
51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ - било
2 712 621 лв., става 2 269 480 лв.
2. Създава в раздел „Други бюджетни средства, в т.ч. преходни остатъци от трансфери и инвестиционни кредити“ от Инвестиционната
програма в параграф 52 03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, следните обекти:
2.1. „Видеонаблюдение територия за движение и престой“ - било 0
лв., става 21 830 лв.;
2.2. „Система за контрол на достъпа - външна“ - било 0 лв., става
7 255 лв.§
2.3. „Климатична система“ - било 0 лв., става 76 502 лв.;
2.4. „Обощообменна инсталация“ - било 0 лв., става 37 866 лв.;
2.5. „Отоплителна система“ - било 0 лв., става 67 050 лв.;
2.6. „Система за видеонаблюдение - приемна сграда“ - било 0 лв.,
става 26 561 лв.;
2.7. „Охранителна система“ - било 0 лв., става 7 910 лв.;
2.8. „Система за контрол на достъпа - вътрешна“ - било 0 лв., става
55 466 лв.;
2.9. „Информационна система за график на автобусите“ - било 0 лв.,
става 20 641 лв.;
2.10. „Автоматична пожароизвестителна система“ - било 0 лв., става 49 755 лв.;
2.11. „Публично - известителна система“, било 0 лв., става 72 305 лв.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни
и фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124, ал.1, 2 и 4 от Закона за публичните
финанси и чл.39, ал.1, 2 и 4 от Наредба № 10 за условията и реда
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0639-7/19.10.2021 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №
37, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 704/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционната програма на Община
Плевен за 2021 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
Р Е Ш Е Н И Е № 706/28.10.2021 г., гр. Плевен
местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.3 и
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“
ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.39, ал.3 и ал.4 от НаредЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона
ба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
за общинския дълг за изпълнение на проект №BG16M1OP002-5.004прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение
0006-C01 „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електрои отчитане на бюджета на Община Плевен
транспорт в Плевен“
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1, т.5,
Р Е Ш И:
чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг
1. Изменя обект „Основен ремонт и реконструкция на кръстовище
на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Ген. Л-т Атанас Стефанов“, финансиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както
Р Е Ш И:
следва: било 150 000 лева, става 32 160 лева.
1. Дава съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с
2. Създава обект „Аварийно укрепване на левия бряг на река Зми„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ”
ица, с.Беглеж“, финансиран със средства от Целевата субсидия за
ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с
капиталови разходи, както следва: било 0 лева, става 117 840 лева.
цел реализация на проект: проект №BG16M1OP002-5.004-0006 „Ут3. Изменя обект „Аварийно укрепване на левия бряг на река Змиивърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в
ца, с.Беглеж“, финансиран със собствени бюджетни средства, както
Плевен“, финансиран по процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за
следва: било 124 000 лева, става 6 160 лева.
адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмос4. Създава обект „Основен ремонт на ул. „Бургас“, финансиран
ферния въздух“ от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
със собствени бюджетни средства, както следва: било 0 лева, става
при следните основни параметри:
31 135 лева.
Максимален размер на дълга - 3 025 000,00 /три милиона и два5. Изменя обект „Съвременно периодично активно свлачище PVN
десет и пет хиляди/ лв.;
24.62116.02, регистрирано на общински път LOV1054 в землището
Валута на дълга - BGN /български лева/;
на с.Ралево“, финансиран със собствени бюджетни средства, както
Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
следва: било 31 200 лева, става 67 080 лева.
Условия за погасяване:
6. Изменя обект „Изграждане на спортна площадка“, финансиран
- Срок за погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписсъс собствени бюджетни средства, както следва: било 120 000 лева,
ване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
става 0 лева.
изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване;
7. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в част- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Упта „Местни дейности“ със 170 825 лева.
равляващия орган съгласно АДБФП - Д-34-124 от 19.11.2019 година
8. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни
за проект №BG16M1OP002-5.004-0006 „Утвърждаване на екологои фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
съобразния обществен електротранспорт в Плевен“ и от собствени
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
бюджетни средства;
във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс макместната администрация, чл.124, ал.3 и ал.4 от Закона за публичните
симална надбавка от 4,083%;
финанси и чл.39, ал.3 и ал.4 от Наредба № 10 за условията и реда за
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съглассъставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
но ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбНачин на обезпечаване на кредита:
щина Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Общи- Учредяване на залог върху вземанията на Община Плена Плевен, с вх.№ ОбС-0639-6/19.10.2021 г., на заседание на Общинвен по АДБФП - Д-34-124 от 19.11.2019 година за проект
ски съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, точка
№BG16M1OP002-5.004-0006 „Утвърждаване на екологосъобразния
3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
обществен електротранспорт в Плевен“, сключен с Управляващия
съвет - Плевен.			
орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, постъпПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
Р Е Ш Е Н И Е № 705/28.10.2021 г., гр. Плевен
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Плевен, по
ОТНОСНО: Извършване на промяна в разчета за капиталовите чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси,
разходи на Община Плевен за 2021 година за обект „Основен ремонт както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнина Автогара Плевен“, изпълняван по проект, финансиран със сред- телна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
ства от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „Банка ДСК“ АД публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова
и собствено участие на Община Плевен
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи,
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за също са обект на особен залог.
местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.1, 2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Плевен да подгот2 и 4 от Закона за публичните финанси и чл.39, ал.1, 2 и 4 от Наред- ви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД,
ба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да изпрогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение върши всички останали необходими правни и фактически действия
и отчитане на бюджета на Община Плевен
за изпълнение на решението по т. 1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление
Р Е Ш И:
и местната администрация, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.16 и чл.17 от За1. Променя Приложение №4 към Решение № 461 от 25.02.2021 г. на кона за общинския дълг, по предложение от Георг Спартански - Кмет
Общински съвет - Плевен за приемане на Сборния бюджет на Общи- на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0957/13.10.2021 г., на заседание на
на Плевен за 2021 г., както следва:
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №

3

37, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 707/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преобразуване на домашните социални патронажи
(ДСП) в пет населени места 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 и чл.53, ал.3 от
Закона за социалните услуги
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Преобразува, считано от 01.01.2022 г.:
1.1. Домашен социален патронаж гр. Славяново в общинска кухня
гр. Славяново.
1.2. Домашен социален патронаж с. Бохот в общинска кухня с.Бохот.
1.3. Домашен социален патронаж с. Пелишат в общинска кухня с.
Пелишат.
1.4. Домашен социален патронаж с. Коиловци в общинска кухня
с.Коиловци.
1.5. Домашен социален патронаж с. Мечка в общинска кухня
с.Мечка.
2. Капацитетът и числеността на персонала на общинските кухни
остават без промяна.
3. Кметовете на населените места да сключат допълнителни споразумения на основание чл. 119 КТ към трудовите договори с наетите
работници и служители в преобразуваните звена.
4. Разходите за издръжка на общинските кухни да се превеждат на
съответните кметства.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме последващи
действия за регламентиране ползването на общинските кухни.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.53, ал.3 от Закона за социалните услуги, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0962/18.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 708/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на общински съветници - членове на комисия за провеждане на класацията „Спортист на годината“ на Община Плевен за 2021 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Определя за членове на комисията, която до изработи регламент
по номиниране и награждаване по раздели и категории в класацията „Спортист на годината на Община Плевен“ за 2021 г., да отчете
получените резултати и определи отличените спортисти и треньори,
съобразно регламента, както следва:
1. Бойко Димитров Янчев
2. Бойко Йорданов Тодоров.
3. Йордан Христов Грижов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0959/15.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, 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 № 709/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи
на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.04.2021
г. - 30.09.2021 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от
Наредбата за командировките в страната
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в
размер на 0 (нула) лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от Мартин Митев - Председател на
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0123-4/18.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, 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 № 710/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи
на Кмета на Община Плевен за периода 01.04.2021 г. - 30.09.2021 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от
Наредбата за командировките в страната
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи на Кмета на Община Плевен
за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в размер на 0 (нула) лева.

брой 92
9.11.2021 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 самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0952/11.10.2021 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, 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 № 711/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие за разсрочване на последна изравнителна вноска по банков инвестиционен кредит на „Тибор“ ЕАД
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29,
т.19 от Нардеба №8 на Общински съвет - Плевен за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Дава съгласие на „ТИБОР“ ЕАД за разсрочване с 6 (шест) месеца на
последна изравнителна вноска в размер на 58 360 (петдесет и осем
хиляди триста и шестдесет) лв., по договор №80/23.05.2012 г. за рефинансиране на банков инвестиционен кредит, сключен с „Уникредит Булбанк“ Ад и сключване на допълнително споразумение (анекс)
с кредитната институция в същия смисъл.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, т.19 от Нардеба №8 на
Общински съвет - Плевен за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества
с общинско участие в капитала, предлагам следното, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0966/19.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, точка 10 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

минималния брой - 7 ученици;
- V и VI клас, слята маломерна паралелка с 12 ученици, недостиг до
минималния брой - 6 ученици;
- VII клас, самостоятелна маломерна паралелка с 9 ученици, недостиг до минималния брой - 9 ученици.
1.9. СУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен,
- IVа клас, самостоятелна маломерна паралелка с 12 ученици, недостиг до минималния брой - 4 ученици;
- VIIIа клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 ученици, недостиг до минималния брой - 7 ученици;
- Xа клас, самостоятелна маломерна паралелка с 10 ученици, недостиг до минималния брой - 8 ученици;
- XIа клас, самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици, недостиг до минималния брой - 4 ученици;
- XIIа клас, самостоятелна маломерна паралелка с 16 ученици, недостиг до минималния брой - 2 ученици.
2. Отпуска допълнителни финансови средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти
за определената дейност на следните учебни заведения :
- Об.У “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене - 850.00 лв.
- ОУ “Васил Левски“, с. Беглеж - 24 201 лв.
- НУ “Христо Ботев“, с. Дисевица- 850 лв.
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий‘, с. Ясен - 17 833 лв.
- ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот - 8 918 лв.
- СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново - 15 300 лв.
- СУ „П. Яворов“, гр. Плевен - 3 400 лв.
- ОУ „Отец Паисий“, с. Опанец - 22 503лв.
- СУ “Анастасия Димитрова“, гр. Плевен - 10 625лв.
3. Общият размер на финансовите средства за обезпечаване на
учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и
тяхното дофинансиране в упоменатите учебни заведения за учебната
2021/2022г. е в размер на 104 480 лв.
4. Средствата в размер на 104 480лв. да бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен за 2022 година.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2,
във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 68, ал.1, т.2, т.3, ал.4, т.2
и т.3, ал.6, т.2 и т.3 и чл.69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0965/19.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, точка 11 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 № 712/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
Р Е Ш Е Н И Е № 713/28.10.2021 г., гр. Плевен
чл. 68, ал.1, т.2, т.3, ал.4, т.2 и т.3, ал.6, т.2 и т.3 и чл.69 от Наредба ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, находящ се
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и в гр.Плевен, ул.„Родопи“ №5-7 - поземлен имот с идентификатор
училищното образование,
56722.660.1431 с площ 250 кв.м. - УПИ ІV-1987, 1988 в кв.355 по плана
на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
Р Е Ш И:
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1
1. Разрешава сформирането на маломерни и слети паралелки в об- и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
щинските училища на територията на Община Плевен за учебната
2021/2022 година, както следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
1.1. Об.У „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене
Р Е Ш И:
- X клас , самостоятелна маломерна паралелка с 16 ученици, недос1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане
тиг до минималния брой - 2 ученици.
с имотите - общинска собственост в Община Плевен през 2021 г.,
1.2. ОУ „Васил Левски“, с. Беглеж
като в раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има на- I и II клас, слята маломерна паралелка с 11 ученици, недостиг до
мерение да продаде” се добави недвижим имот, актуван с АОС
минималния брой - 5 ученици;
№36889/16.06.2011 г., с административен адрес: гр. Плевен, ул. Ро- III и IV клас, слята маломерна паралелка с 8 ученици, недостиг до
допи №5-7 - поземлен имот с идентификатор 56722.660.1431 с площ
минималния брой - 8 ученици;
250 кв.м - урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ни- V и VI клас, слята маломерна паралелка с 9 ученици, недостиг до
ско застрояване, съставляващ УПИ ІV-1987,1988 в кв.355, отреден за
минималния брой - 9 ученици;
жилищно строителство, по регулационния план на града.
- VII клас, самостоятелна маломерна паралелка с 5 ученици, недос2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на имота
тиг до минималния брой -13 ученици.
по т.1 чрез предварително представяне на предложенията от участни1.3. НУ „Христо Ботев“, с. Дисевица
ците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена
- II клас, маломерна самостоятелна паралелка с 14 ученици, недосбез ДДС 58 900 (петдесет и осем хиляди и деветстотин) и размер на
тиг до минималния брой - 2 ученици.
депозита за участие 5 890 (пет хиляди осемстотин и деветдесет) лв.
1.4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ясен,
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която
- I и II клас, слята маломерна паралелка с 4 ученици, недостиг до
да организира и проведе търг за продажба на имота.
минималния брой -12 ученици;
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за
- III и IV клас, слята маломерна паралелка с 11 ученици, недостиг
продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със
до минималния брой - 5 ученици;
спечелилият участник.
- VII клас, самостоятелна маломерна паралелка с 10 ученици, неМотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
достиг до минималния брой - 8 ученици.
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41,
1.5. ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот,
ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
- I и II клас - слята маломерна паралелка с 14 ученици, недостиг до
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спарминималния брой - 2 ученици;
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0956/13.10.2021 г., на
- V и VI клас, маломерна слята паралелка с 13 ученици, недостиг до
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г.,
минималния брой - 5 ученици;
Протокол № 37, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с официал- VII клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 ученици, нения печат на Общински съвет - Плевен.
достиг до минималния брой - 7 ученици.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
1.6. СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново,
- III клас, самостоятелна маломерна паралелка със 7 ученици, недостиг до минималния брой - 9 ученици;
Р Е Ш Е Н И Е № 714/28.10.2021 г., гр. Плевен
- VIII клас, самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици, неОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - самостоятедостиг до минималния брой - 4 ученици;
- X a клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 ученици, не- лен обект в сграда с идентификатор 56722.661.734.1.1 с площ 76,60
кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на полудостиг до минималния брой - 7 ученици;
- X б клас, самостоятелна маломерна паралелка с 10 ученици, не- подземен етаж от двуетажна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.661.734, с административен адрес
достиг до минималния брой - 8 ученици;
- XI клас, самостоятелна маломерна паралелка с 16 ученици, недос- на жилището: гр.Плевен, ул. проф. Асен Златаров №22, ет. 0, ап.№1
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
тиг до минималния брой - 2 ученици;
- XII клас, самостоятелна маломерна паралелка с 12 ученици, не- чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 2, ал. 2 от
Наредба №18 на Общински съвет - Плевен, чл.47, ал. 1 във връзка с чл.
достиг до минималния брой - 6 ученици.
79, ал. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
1.7. СУ „П. Яворов“, гр. Плевен,
- IXа клас, самостоятелна маломерна паралелка с 11 ученици, неОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
достиг до минималния брой - 7 ученици;
Р Е Ш И:
- Xа клас, самостоятелна маломерна паралелка със 17 ученици, не1. Изменя Решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет - Плевен
достиг до минималния брой - 1 ученик.
относно определяне броя, предназначението и местонахождението
1.8. ОУ „Отец Паисий“, с. Опанец,
- I и II клас, слята маломерна паралелка със 7 ученици, недостиг до на отделните видове общински жилища, както следва:
От списъка на общински жилища от фонд ”Под наем” се изключва
минималния брой - 9 ученици;
- III и IV клас, слята маломерна паралелка с 9 ученици, недостиг до Общинско жилище, актувано с АОС №41042/21.04.2015 г., с адми-
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нистративен адрес: ул. проф. Асен Златаров №22 - самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.661.734.1.1 с площ 76,60 кв.м,
с предназначение: жилище, апартамент, разположен на полуподземен етаж от двуетажна жилищна сграда, построена 1956 г., състоящ
се от две стаи, кухня, баня, коридор, маза и мазичка под стълбището.
2. В останалата си част Решение №265/30.07.2020 г. на Общински
съвет - Плевен се запазва непроменено.
3. 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” със следния имот - частна общинска собственост, актуван
с АОС №41042/21.04.2015 г., с административен адрес: град Плевен,
ул. проф. Асен Златаров №22 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.734.1.1 с площ 76,60 кв.м, с предназначение:
жилище, апартамент, разположен на полуподземен етаж от двуетажна жилищна сграда, построена 1956 г., състоящ се от две стаи, кухня,
баня, коридор, маза и мазичка под стълбището.
4. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг за продажба на имота по т. 3 чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при
първоначална цена57 950 (петдесет и седем хиляди деветстотин и
петдесет) лева и депозит 10 % от първоначалната цена.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която
да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.
6. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за
продажба на имота по т. 3, 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. 8, ал. 9, чл. 35, ал.
1, чл. 41, ал. 2, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 2, ал. 2 от Наредба №18 на
Общински съвет - Плевен, чл.47, ал. 1 във връзка с 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-0961/18.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, 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 № 715/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен общински недвижим имот
с идентификатор 06999.501.887 с площ 473 кв.м. - УПИ ХІІ-115 в
кв.17, отреден за жилищно строителство, по плана на с.Буковлък,
чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 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 Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост в Община Плевен през 2021 г., като
в раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение
да продаде” се добавя недвижим имот, находящ се в с. Буковлък,
актуван с АОС №43509/10.08.2021 г. - незастроен поземлен имот с
идентификатор 06999.501.887 с площ 473 кв.м, урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), съставляващ УПИ ХІІ-115 в кв.17, отреден за жилищно строителство по
плана на селото.
2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на имота
по т.1 чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена
без ДДС 10 030 (десет хиляди и тридесет) 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
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.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-0955/13.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, 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 № 716/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти (полски пътища и нефункциониращи напоителни канали) общинска собственост, проектирани в плана за земеразделяне,
включени в масивите за ползване за стопанската 2021/2022 година и
определяне на цена за ползване на тези имоти
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за предоставяне за възмездно ползване на имоти от
общински поземлен фонд с начин на трайно ползване - полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имоти
и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите
за ползване и включени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за
всички землища на Община Плевен за стопанската 2021/2022 година.
2. Определя размер на наемната цена за предоставяне на имоти полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, в размер
на средното годишно рентно плащане за всяко землище в община
Плевен.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен в 7 (седем) дневен срок от
влизане в сила на настоящото решение да издаде заповед за предоставяне под наем на полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, земеделски имоти общинска собственост, проектирани в
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плана за земеразделяне, включени в масивите за ползване за стопанската 2021- 2022 година, която да се публикува на интернета страницата на Общината.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълномощено от него
лице, след получаване на информация от ОД „Земеделие“ - Плевен
(за площта или частта за ползване на полски пътища/нефункциониращи напоителни канали) да сключи договори за наем с ползвателите за срок от една стопанска година (2021-2022) след заплащане на
наемната цена.
5. Съгласно чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ наемателите, на които са предоставени полски пътища се задължават да осигуряват достъп до
поземлените имоти, декларирани и заявени за ползване в реални граници, през стопанската 2021/2022 година.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде заповед, с цел
разходване на получените средства съгласно чл.37в, ал.21 от ЗСПЗЗ.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0964/19.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, 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 № 717/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на схема за разполагане на преместваеми
съоръжения във връзка с провеждане на „Коледен базар“ по реда на
чл.56 от ЗУТ
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.56, ал.2 и чл.56а, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и
чл.6, ал.3, т.2, чл.22, ал.3, т.1, чл.24, ал.2 и чл.25, ал.3 от Наредба №15
на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема схема за разполагане на преместваеми съоръжения - коледен базар с празнично украсени коледни къщички - павилиони за
продажба на ръчно изработени сурвакници, коледни венци, украса,
коледни сладкиши и греяно вино, разположени на пл. „Възраждане“,
гр. Плевен - по реда на чл.56 от ЗУТ.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него
лице да сключи договор за наем за заетата от преместваемите съоръжения площ.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него
лице да издаде разрешение за поставяне, след предоставяне на договор за наем.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.56, ал.2 и чл.56а, ал.1 от
Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона
за общинската собственост и чл.6, ал.3, т.2, чл.22, ал.3, т.1, чл.24, ал.2
и чл.25, ал.3 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0967/19.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 28.10.2021 г., Протокол № 37, 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 № 718/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за „Уличен водопровод от ОК 81 до УПИ ХV332, кв.50 по ул. „Н.Ракитин“, по плана на с.Радишево, община Плевен“
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и
чл.8 от Закона за общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие Албена Христова Николова и Милен Николаев
Николов да изградят със собствени средства „Уличен водопровод
от ОК 81 до УПИ ХV-332, кв.50 по ул. „Н.Ракитин“, по плана на
с.Радишево, община Плевен“ с дължина 30 м.
ІІ. Съгласието по т.І се дава за срока, в който е в сила Разрешението
за строеж - 10 (десет) години.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за общинската собственост, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0940/30.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37,
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 № 719/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение
на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 655.180,
655.181 и 655.44, попадащи в границите на УПИ І - за обществено,
жилищно строителство и трафопост в кв. 700а по плана на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2, ал. 3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 2, ал. 2
Р Е Ш И:
и ал. 3 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет - Плевен, чл.134,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, при 1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен
условията на чл. 15, ал. 3 и чл. 22, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до
за устройство на територията
поземлен имот с идентификатор 701.2488 в местността Стражата в
землището на гр. Плевен, преминаващи със сервитут през поземлен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
имот 701.2378 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горР Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙ- ски ведомствен път - публична общинска собственост.
СТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за по- 2. Дава съгласие за прокарване на трасета на водопровод и елекземлени имоти с идентификатори 655.180, 655.181 и 655.44, попада- тропровод до поземлен имот с идентификатор 701.2488 в местностщи в границите на УПИ І - за обществено, жилищно строителство и та Стражата в землището на гр. Плевен, преминаващи със сервитут
през поземлен имот 701.2378 с начин на трайно ползване - за селскотрафопост в кв. 700а по плана на гр. Плевен.
2. Дава съгласие за промяна на характера на част от поземлен имот с стопански, горски ведомствен път - публична общинска собственост.
идентификатор 655.44 по кадастралната карта на гр. Плевен - от частна 3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
общинска собственост в публична общинска собственост, представля- 4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен
ваща Т- образна задънена улица (тупик) с нови осови точки: ок 1633г - план по т. 1.
ок 1633в - 1633д, по приложено графично предложение за изменение на 5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗА- извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение
СТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 655.180, 655.181 на настоящото Решение.
и 655.44, попадащи в границите на УПИ І - за обществено, жилищно Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не
подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
строителство и трафопост в кв. 700а по плана на гр. Плевен.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със заповед на Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.
основание чл.135, ал. 3 от Закона за устройство на територията да 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоусе изработи проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УС- правление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската
ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за собственост, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона
поземлени имоти с идентификатори 655.180, 655.181 и 655.44, попа- за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земедащи в границите на УПИ І - за обществено, жилищно строителство делските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона
за опазване на земеделските земи, по предложение от Георг Спари трафопост в кв. 700а по плана на гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0970/20.10.2021 г., на
във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправле- заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г.,
ние и местната администрация, чл. 6, ал. 2, ал. 3 и чл.8, ал.1 от Закона Протокол № 37, точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с официалза общинската собственост, чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7/2005 г. ния печат на Общински съвет - Плевен.		
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
на Общински съвет - Плевен, чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона
за устройство на територията, при условията на чл. 15, ал. 3 и чл. 22,
ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за устройство на територията, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
Р Е Ш Е Н И Е № 722/28.10.2021 г., гр. Плевен
ОбС-0969/20.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
ОТНОСНО:
Закупуване на сграда, построена върху общински попроведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, точка 18 от дневния ред,
землен
имот
с
идентификатор
72566.501.107 с административен ади е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев рес: с.Тодорово, ул. „Кирил и Методий“ №1
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66 във
връзка с чл.33 от Закона за собствеността, чл. 34, ал.2 от Закона за
Р Е Ш Е Н И Е № 720/28.10.2021 г., гр. Плевен
общинската собственост и чл.5, т.2 във връзка с чл.6, т.1 от Наредба
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план - парцеларен №7 на Общински съвет - Плевен за реда за придобиване, управление
план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване и разпореждане с общинско имущество
на трасе на пътна връзка с трайна настилка - част от ПИ 276.523 до
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
поземлен имот с идентификатор 276.556 в местността Табакова чешР Е Ш И:
ма, землище гр. Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 1. Отказва да закупи от Любомир Точев Точев собствената му
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 сграда с административен адрес: с.Тодорово, ул. „Кирил и Метоот Закона за общинската собственост, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. дий“ №1, представляваща: нежилищна сграда с идентификатор
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона 72566.501.107.1.1 с предназначение за учебна дейност, построена в
за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за общински поземлен имот с идентификатор 72566.501.107, съставляващ УПИ І в кв.2 по подробния устройствен план на с.Тодорово за
прилагане на закона за опазване на земеделските земи
сумата от 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен местната администрация, чл. 66 във връзка с чл.33 от Закона за собплан - парцеларен план на елементите на техническата инфраструк- ствеността, чл. 34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5,
тура за прокарване на трасе на пътна връзка с трайна настилка - част т.2 във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плеот ПИ 276.523 до поземлен имот с идентификатор 276.556 в мест- вен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
ността Табакова чешма, землище гр. Плевен
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен Плевен, с вх.№ ОбС-0973/26.10.2021 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, точка 21
план по т. 1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не
подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Р Е Ш Е Н И Е № 723/28.10.2021 г., 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 самоу- ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор
правление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската 56722.659.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
собственост, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земедел- На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
ските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.4,
опазване на земеделските земи, по предложение от Георг Спартан- т.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, т.2, чл.15,ал.1, т.3 и
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0900-1/20.10.2021 г., на чл.22а, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за насърчаване на инвестициите и
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., чл.28, ал.1-3 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване
Протокол № 37, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с официал- на инвестициите
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отлага дебатите по т.22 от дневния ред за следващото заседание
Р Е Ш Е Н И Е № 721/28.10.2021 г., гр. Плевен
на Общински съвет - Плевен.
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2
Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електро- и местната администрация, чл. 35, ал.4, т.2 от Закона за общинската
провод до поземлен имот 701.2488 в местността Стражата в земли- собственост, чл.2, т.2, чл.15,ал.1, т.3 и чл.22а, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за насърчаване на инвестициите и чл.28, ал.1-3 от Правилника
щето на гр. Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, по предлоЗакона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСот Закона за общинската собственост, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 0975/26.10.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона ведено на 28.10.2021 г., Протокол № 37, точка 22 от дневния ред, и е
за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
прилагане на закона за опазване на земеделските земи
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С най-голямо значение са децата ни и тяхното образование
С протокол № 221 от 14 август 1891 г. на Плевенския градски общински съвет било взето
решение за откриване на детска
забавачница в Плевен.
На заседанието кметът Симеон Хайдудов съобщил, че са постъпили заявления от граждани,
които молели общината да открие забавачница. Кметът намерил въпросът за особено важен
и го поставил на обсъждане от
съветниците.
Съветникът Иван Доков заявил, че ползата би била голяма,
за да се предпазят децата от лошите примери, които виждали
ежедневно на улицата и в къщи.
Подчертал и това, че така децата
ще се подготвят и за добри ученици.
Веднага бил поставен въпросът за финансирането на това
начинание.
Кметът съобщил, че сумата
която ще бъде достатъчна да посрещне разноските възлиза на
4000 лв. Предложил персоналът

не липсвала просветителска
дейност сред гражданите. През
1885 година Иван Нешев основал Плевенско околийско
учителско дружество „Братя
Миладинови“, което издавало
ред книжки с цел да събуди „…
заспалия интерес на масата към
нуждите на нашите училища“.
Дружеството издало поредица
от популярни педагогически
заглавия под името „Книжки за
народа“.
В началото на XX век като
център с ранно просветно образование се очертал град Никопол. Особено активно в града
било женското дружество и по
негово настояване през 1909 г.
се открила детска забавачница
с 40 деца. От протоколите на
Окръжната училищна инспекция става ясно, че са снабдени
с дидактически материали по
модерната тогава система на
Фрьобел. Тази система предвиждала образованието да става
с играчки. Две години по-рано

да се състои от една забавачка,
една помощница и трима слуги.
Градският съвет определил таксата, която ще плащат родителите на децата, която зависела от
тяхното социално положение.
Предвидили разноските да се
изплатят от общинския бюджет.
За място на първата детска забавачница била наета от общината частна къща в тогавашния
II квартал. За учителка в забавачницата била назначена Мара
Евстатиева от град Русе.
На 14 август 1891 г. било
поставено началото на ранното
образование на децата в Плевен
и областта. До тогава въпросите на образованието и ранното
възпитание на децата като обществено и социално явление
били коментирани от Емануил
Васкидович, Иван Бондаков и
Константин Ковачев, които били
пряко ангажирани с учителска
работа и осъзнавали ползата, децата на възраст от 4 до 6 години
да бъдат образовани и възпитани. До откриването на първата
детска забавачница в Плевен

в никополските села Милковица, Дебово и Загражден където имало румънско население
били открити детски забавачници, които били финансирани от
държавата, с цел приобщаване
на децата към българския език и
култура.
След Първата световна война в Плевен на два пъти се установило управление на левите
сили - две плевенски комуни.
Следвайки програмата за управление, която била ориентирана към бедните и безимотните,
комуната провеждала социална
политика в тяхна полза, като
въвела безплатно образование
за тях и различни форми на
социално подпомагане. Педагогическата мисъл била представена от комунистическия
функционер Ламби Кандев. В
статиите, които публикувал в
„Учителска искра“, „Учителско
единство“ и „Учителски глас“,
пропагандирал съветския модел
на образование и култура. Това
влияние е силно в периода след
Първата световна война и упра-

влението на
Българската
комунистическа партия
(БКП)
в
Плевен.
През втората
половина на
20-те и 30-те
години педагогиче ската мисъл се
върнала към
автентичните си идеи.
Предуч и л и щ н ото
образование
се организирало от благотворителни женски
д руже с т ва ,
църковни
настоятелства и братства под
ръководството на Близкоизточната фондация на Американската мисия в България. В по-големите селища
от Плевенско
се открили
детски
заб а вач н и ц и ,
детски огнища и приюти.
В селата те
били сезонни. Приют се
открил през
1926 г. и в с.
(дн. гр.) Пордим, Плевенско за децата
на селскостопанските
р а б от н и ц и .
През 30-години на XX
век
броят
на
забавачниците
в
П л е в е н с ко
се увеличил.
Държавата изградила свои институти
за възпитание на най-малките
граждани. Нарасналият брой
на детските заведения породил
нужда от
подготвени
учителски
кадри. С
тази задача се заела
Бл и з ко източната
американска фондация, която
организирала курсове в град
София. От
Плевенски окръг
първите,
които завършили курса
били Иван
То д о р о в
и Васил
Станев.

След като завършили обучението си работили като възпитатели
в лятната детска градина на с.
(дн. гр.) Долни Дъбник, Плевенско.
До 1944 г. в Плевенски окръг
имало 36 детски градини с 1460
деца. В градовете Червен бряг и
Плевен имало детски домове. В
детските градини и домове работели 12 редовни детски учителки.
Новото управление след
1944 г. поставило детските заведения във фокуса на ранното
социалистическо образование.
Били открити множество детски
забавачници.
Особено след V-я конгрес
на БКП през 1948 година, който поставил въпроса за увеличаване на детските дневни и
седмични домове със 159%. За
новите управляващи било от
особена важност възпитанието
да е подчинено на партийните
постановки, в които е залегнало
личното схващане на Георги Димитров за възпитателните идеи
на БКП. Той смятал, че у децата
трябвало да се създават навици
за задружна дейност и взаимна
помощ от ранна възраст. Важал партийният лозунг „Хората

трябва да се ценят по количеството и качеството на дадения
обществено полезен труд“. До
1955 г. броят на детските забавачници достигнал до 413. Създадените трудови кооперативни
земеделски стопанства поели
издръжката на детските заведения.
Организацията на детските
заведения се променяла според политическата система, но
независимо от това доказвала
нуждата от ранно образование
на децата. В началото се мотивирали да открият детски забавачници, за да предпазят децата
от вредни влияния и ги подготвят за бъдещи добри ученици.
След политическите промени се
ръководели от партийните повели за възпитание. Но грижата за
ранно образование се запазила.
Използвани документи:
Ф. 18К, оп.1, а.е. № 5; Ф. 60К,
оп. 1А, а.е. №№ 6, 12; Ф. 970, оп.
1, а.е. № 1
Снимки от Ф. 970 - Колекция
„Предучилищно възпитание в
Плевенски окръг“, оп. 1, а.е.
№№ 42, 44
Пепа Митева
главен специалист
в ОДА - Плевен

