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ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
бр. 93, год. VII, 10 декември 2021 г., разпространява се безплатно

Новите 14 електробуса и зарядни
станции за тях пристигнаха

ПРЕДСРОЧНО В ПЛЕВЕН

Очакваните в началото на
следващата година електробуси, както и зарядните станции за
тях, пристигнаха предсрочно в
Плевен. През декември първо на
плевенските журналисти бяха
показани 14-те електрически
превозни средства. Те са закупени по проект „Утвърждаване на
екологосъобразния обществен
транспорт в Плевен”, процедура
„Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух
- BG16M1OP002-5.004, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. Той се реализира
от Община Плевен в партньорство с общинското дружество
„Тролейбусен транспорт”.
Експлоатацията на новите

превозни средства ще се оптимизира чрез интегрирането
им към съществуващите интелигентни и екологично чисти
транспортни системи на масовия градски обществен транспорт на Плевен. Електробусите
ще обслужват линии предимно
в Индустриалната зона на града.
Зареждането на батериите,
чиято гаранция от производителя е 8 години, ще става през
нощта в часовия диапазон от
00.00 до 04.00 часа, едно зареждане ще гарантира две работни
смени, или около 300 км пробег.
Напълно климатизираните електробуси разполагат с 32 седящи
и 27 правостоящи места и обособена зона за майки с колички
и трудноподвижни хора. Достъ-

път до тях е улеснен, благодарение на механична рампа и система за накланяне.
В момента се извършва монтаж на зарядните станции - 6
ще са на новото тролейбусно
депо, а останалите - на терена
на старото депо. Срокът за това
е три месеца. До завършване на
дейността и определяне на линиите на електробусите, те ще
бъдат включени в обслужването
на тролейбусните маршрути в
града. За следващата година и с
цел намаляване на разходите за
електричество при зареждането
на електробусите, фирма „Тролейбусен транспорт“ предвижда
да изгради соларен парк, който
да осигурява минимум 10% от
необходимата електроенергия.

С празнично украсена елха Плевен посреща
Коледните и Новогодишни празници
В първия ден на декември елхата в центъра на Плевен засия
празнично украсена и осветена.
На церемонията, в чийто край
кметът на Общината запали тържествено светлинките на Коледното дръвче, участваха малките
артисти от Детския театрален
състав „Слънчова планета“. Празничният ритуал бе озаглавен „Елхичке, засияй над земята, огрей
със звездата“. С нова украса на
фона на празничната заря грейна
и площадът, сградата на Община
Плевен и част от дърветата в на-

чалото на пешеходната зона. По
традиция децата бяха зарадвани с
лакомства, а преди да отброят от
10 до 0 при тях пристигна и Добрият старец, който ги увери, че
е получил писмата им с желания
за подаръци.
И тази година на площад „Възраждане“ в Плевен отвори врати
коледен базар, а до Коледа се очаква да засияят празнично и улиците, водещи до кварталите, както и входно-изходните артерии на
града. За посрещане на Рождество Христово и Нова година с по-

вече настроение и с нова украса,
Община Плевен отправи призив
към фирмите в нашия град за съпричастност. На отзовалите се с
парични средства „Малтери Суфле България”, „Чистота” ООД и
„Тибор” ЕАД, Георг Спартански
връчи свидетелства за дарение.
„Вярвам, че по примера на първите дарители ще откликнат и други
предприемачи, които ще подкрепят тези и следващи инициативи
на Община Плевен в името на
една по-добра среда за всички
нас“, заяви кметът.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Плевен“,
финансиран по Договор № BG05M9OP001-6.002-0192-C01, процедура BG05M9OP001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ОБЯВЯВА

процедура за прием на заявления от кандидат-потребители
на почасови здравно-социално услуги
по проект „Патронажна грижа + в община Плевен”

Патронажната грижа е индивидуализирана подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни
специалисти и специалисти по социални дейности. Целта на услугата е
подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора.
Основните дейности, предоставяни по проекта са:
Здравни грижи: медицинско наблюдение, консултиране, превенция
на заболяванията, измерване и регистрация на витални показатели; извършване на манипулации, съдействие за изготвяне на изследвания, съдействие при получаване на технически помощни средства;
Социално-битови дейности: помощ при почистване на дома, помощ при поддържане на лична хигиена (обличане, събличане), пазаруване, плащане на сметки, придружаване, насърчаване на комуникацията
и поддържане на социални контакти и други съобразно индивидуалните
потребности.;
Психологическа подкрепа и консултиране;
Териториалният обхват на проекта включва всички населени места в
община Плевен.
Продължителността на услугите е до 12 месеца, считано от месец януари 2022 г.
Персоналът, който ще предоставя услугите, се състои от: социални работници, медицински сестри, психолози, домашни санитари и доставчици на стоки от първа необходимост.
На всички кандидат-потребители подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите чрез посещения в дома.
Кандидат-потребителите, изявили желание да използват услугата „Патронажна грижа“, трябва да отговарят на следните условия:
1. Лица над 54-годишна възраст, които нямат определени от ТЕЛК вид
и степен на увреждане, с ограничения или невъзможност за самообслужване ;
2. Лица с определени от ТЕЛК вид и степен на увреждане без чужда
помощ;
3. Лица с увреждания с определени от ТЕЛК проценти трайно намалена работоспособност от 18 г. до 55 г.;
4. Лица, поставени под карантина.
Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.
Необходими документи за подаване от кандидат-потребителите:
Заявление (Приложение № 1А );
Документ за самоличност ( за справка);
Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка) - когато е приложимо;
Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК(копие) - когато е приложимо;
Протокол от ЛКК - когато е приложимо;
Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие) - ако
е приложимо;
Документ за настойничество/попечителство или пълномощно да се
представлява лицето, желаещо да ползва услугата (копие) - когато е приложимо;
Декларация за съгласие за обработване на личните данни (Приложение№ 2А);
Декларация за упълномощено лице (Приложение№ 3А, ако е необходимо);
Декларация, че към момента на кандидатстването лицето не ползва
друга подобна социална услуга (Приложение № 6А).
Образци на документите са достъпни в сайта на Община Плевен www.
pleven.bg
и в офиса на услугата - бул. „Русе“ № 1, ет. 1, офис № 2 и № 4 (бившата
Стоматология).
Заявления се приемат от 6.12.2021г. всеки работен ден от 9:00 ч. до
16:00 ч. в офиса на услугата „Патронажна грижа“ на адрес:
ГР. ПЛЕВЕН, БУЛ. „РУСЕ“ № 1, ЕТ. 1, ОФИС № 2 И № 4 (БИВШАТА СТОМАТОЛОГИЯ).
За допълнителна информация:
тел. 064/881-226 - Л. Йочева - Ръководител на проекта
тел. 064/600-260 - офис на услугата
тел. 064/800-036 - офис на услугата
ДОГОВОР № BG05M9OP001-6.002-0192-С01
„Патронажна грижа + в община Плевен“
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Пълен послужебен списък на ген. Иван Степанович
Ганецки - герой на Плевенската епопея 1877 г.
С участието си в Руско-турската война 1877-1878 г. и решаващата битка за освобождението
на Плевен ген. Иван Степанович
Ганецки се свързва завинаги с
България и вписва името си сред
героите на Плевенската епопея
1877 г.
Във фонда на Регионален военноисторически музей - Плевен /РВИМ/ се съхранява Пълен
послужебен списък /досие за
военната служба/ на генераладютант, генерал от инфантерията Ганецки 1-ви /ген. И. С.
Ганецки/. Послужебният списък
е изключително ценен източник,
както за дейността на ген. Ганецки като военен деец така и за
хода на Руско-турската война на
Дунавския фронт 1877-1878 г.
Съставен е на 1 март 1884 г. и се
отнася за периода 25.12.1828 08.04.1887 г. Съдържа сведения
за редица събития от живота на
известния руски генерал, участието му във военните кампании
на Русия в периода 1829-1878
г. и данни, които не се споменават в известните и достъпни
за ползване източници. Има и
сведения, които разкриват нова
информация. Документът е съхраняван дълги години от негови
наследници като скъпа семейна
реликва.
Пълният послужебен списък
на ген. Ганецки е дарен от Леонид Николаевич Пашенний и
неговата съпруга при посещението им в Плевен на 15 ноември 1993 г. Леонид Николаевич
Пашенний е внук по майчина
линия на голямата дъщеря на
ген. И. С. Ганецки - Надежда.
Послужебният списък е регистриран във фонда на РВИМ -

Плевен, сбирка „Руско-турска
война 1877-1878 г.”.
След неуспеха на третия
щурм за превземането на Плевен на 11-12 септември 1877
г. руското командване започва
действия за пълна блокада на
града по плана на ген. Е. И. Тотлебен. В началото на м. октомври от Русия пристигат частите
на Императорската гвардия. На
24 октомври 1877 г. ген. Ганецки идва на Дунавския фронт
като командир на Гренадирския
корпус. От Свищов през с. Павел, Търново, Севлиево и Ловеч
корпусът се насочва към Плевен. Ген. И. С. Ганецки поема
командването на Шести блокаден участък на левия бряг на р.
Вит, където се предполага, че
ще атакува армията на Осман
паша. За по-гъвкави и ефективни действия силите на Гренадирския корпус се прегрупират
в два отряда /Долнодъбнишки и
Митрополийски/. На 10 декември 1877 г. в 7.00 часа по цялата
блокадна линия е обявена тревога. С атаката на турската армия
при с. Опанец започва решителния бой за Плевен. В резултат на
действия на Гренадирския корпус 40-хилядната турска армия е
разбита. В 14 часа в присъствието на офицери от щабовете на
воюващите страни командващият турската армия при Плевен
Осман паша обявява безусловна
капитулация и предава сабята си
на ген. И. С. Ганецки. Предвид
факта, че с развитието на бойните действия Плевен става важен стратегически военен обект
с решаващо значение за изхода
на войната, приносът на ген. И.
С. Ганецки за превземането на

Плевен придобива особено значение.
Приоритетно историческите
източници отделят най-голямо
внимание на ген. Ганецки като
военен стратег и участието му
във военните кампании до и по
време на Руско-турската война
1877-1878 г. В справочната литература, обаче, сведенията за
живота и дейността му преди
1828 г. и след 1878 г. са доста оскъдни. Непълна е и информацията за неговото месторождение,
произход, семейно и имотно
състояние и др. При датиране на
някои събития не е спазена хронологията, което създава известни затруднения при подреждане
на отделни факти и събития. В
повечето публикации няма точни сведения и описание кога и
за какви конкретни заслуги са
наградите и отличията, с които
е удостоен.
Пълният послужебен списък
на ген. Иван Степанович Ганецки съдържа 14 листа, формат 35
х 22 см. Листовете са прошнуровани, номерирани и подпечатани с кръгъл печат с червен восък
с надпис: „Коммендант С[анкт]
Петербургской крепости”. Списъкът е поименно военно досие
типов образец, но най ценното
са съдържанието и неговата автентичност. Текстът, ръкопис с
черно мастило, е на архаичен
руски език. Данните са вписани
в отделни графи, разпределени в
14 раздела: Звание, име и фамилия; Награди и отличия; Година
на раждане; Произход; Вероизповедание, Образование, Възнаграждение по служба; Военна
служба, Семейно положение,
Имотно състояние; Участие във

военни походи, получени отличия за отделни сражения, особени поръчения и височайши награди. Сведенията са изписани
изключително професионално
- кратки, ясни и същевременно достатъчно изчерпателни по
същество. Събитията са точно
датирани, като е спазена хронологията при регистрирането. За
по-голяма прегледност и улеснение при работа пълният текст
в досието е приложен след обяснителната част.
В биографичните и исторически справки за ген. Ганецки
се съобщава, че е роден на 26
септември 1810 г. в Смоленска
губерния, но не е отбелязано
неговото точно месторождение.
Данни за това има в Послужебния списък, където е посочено,
че е роден в имението Бухоново,
Поречски уезд /Смоленска губерния/. Наградите и отличията
на ген. Ганецки са вписани по
реда на получаване и със съответната информация. Изяснени са някои особени случаи на
награждаване и изискванията
при носене на получените чуждестранни отличия. Сведения за
семейното и имотно състояние
съдържат раздели ХІ и ХІІ. Найголям по обем е раздел „Военна
служба”, където данните са записани много точно и в хронологичен порядък. Този раздел
съдържа справка за войсковите
части, местата, където е служил,
заеманите длъжности и ползвания през това време отпуск.
Изключително важни са
и допълнителните бележки
към последната страница на
документа, които поясняват,
че този екземпляр на Пълния

послужебен списък е издаден
на 26 ноември 1896 г. в Санкт
Петербург от Главния щаб, за
да послужи на сина на ген. Ганецки - ротмистърът от Лейбгвардейски конногренадирски
полк Ганецки като препоръка
за зачисляването му в Пажеския корпус. Преписът е копие
вярно с оригинала, заверено с
подписите на коменданта на
Санктпетербургската крепост,
изпълняващият
длъжността
„секретар” щабскапитан Иванишин, помощник началника
на Главния щаб и началника на
Общинския архив Андроников.
В долния десен ъгъл на същата
страница е поставен държавният печат на комендантството на
Санктпетербургската крепост.
Заверката е направена в кантората на Петербургския нотариус и е вписана в нотариалната книга с № 3914/5 декември
1896 г. Заверката потвърждава
автентичността на документа.
С участието си в Руско-турската война 1877-1878 г. ген.
Иван Степанович Ганецки вписва името си сред героите на
Плевенската епопея 1877 г. и
Освобождението на България.
Пълният послужебен списък,
който се съхранява във фонда
на музея е изключително ценен
исторически източник с богата
информация за цялата военна
служба на ген. Ганецки. Документът е с особена историческа
стойност, тъй като е свързан с
участник в последния бой за
Плевен на 10 декември 1877 г.
и герой на Плевенската епопея
1877 г.
Емилия Зорнишка
Директор на РВИМ - Плевен
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Р Е Ш Е Н И Е № 724/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на Медицински
университет - Плевен, правото на собственост върху нежилищен имот - частна общинска собственост с идентификатор 05921.155.19, с площ 2001 кв.м, находящ се в землището
на с.Бохот, местността Попово, заедно с построените в имота три броя сгради, актуван с АОС №43527/12.11.2021 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост,
и чл.42, ал.1, т.8 във връзка с чл.55 от Наредба № 7/2005 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 726/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67088.701.1364,
с площ 485 кв.м, съставляващ УПИ ХХV-1364 в кв.143 по
регулационния план на гр.Славяново, общ. Плевен, отреден
за жилищно строителство, на собственик на законно построена върху имота сграда
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.51 от Наредба № 7/2005 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Да се прехвърли безвъзмездно на Медицински университет - Плевен правото на собственост върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, актуван с АОС
№43527/12.11.2021 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 05921.155.19 с площ 2001 кв.м., находящ се в
местността „Попово“, в землището на с. Бохот, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: вилна сграда, заедно с построените в имота през
1971 г. три масивни сгради, както следва:
1. Вила с идентификатор 05921.155.19.1, на два етажа, със
застроена площ 1222 кв.м.;
2. Пристройка към вилата с идентификатор 05921.155.19.2,
на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 75 кв.м.;
3. Сграда с идентификатор 05921.155.19.3, на един етаж, с
предназначение: складова база, със застроена площ 56 кв.м.
ІІ. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост
на имота по т.І с Медицински университет - Плевен, съгласно действащите законови разпоредби и условията по предходната точка.
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.35, ал.5
от Закона за общинската собственост, и чл.42, ал.1, т.8 във
връзка с чл.55 от Наредба № 7/2005 г. , по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0989/16.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 38, точка 2 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост с административен адрес: гр.Славяново, ул.Генерал
Бирюзов № 6, представляващ застроен урегулиран поземлен
имот с площ 485 кв. м с идентификатор 67088.701.1364, а
по регулационния план на града - УПИ XXV-1364, кв.143,
отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 43518/27.09.2021 г., за сумата
от 6 870 (шест хиляди осемстотин и седемдесет) лева без
ДДС на АХМЕД МЕХМЕДОВ ЧАРЪКЧИЕВ - собственик
на законно построената с отстъпено право на строеж върху
имота сграда.
2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота с правоимащото лице, съгласно
т.1 от настоящото решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.51
от Наредба № 7/2005 г., по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0986/10.11.2021
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.10.2021 г., Протокол № 38, 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 № 727/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост на собственика на законно построени
върху имота сгради, а именно: поземлен имот с идентификатор 73523.501.370, съставляващ УПИ ХVІІ в кв.13 по плана
на с.Тученица, с административен адрес: с. Тученица, общ.
Плевен, ул. „Среброструй“ №3
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗаР Е Ш Е Н И Е № 725/25.11.2021 г., гр. Плевен
кона за местното самоуправление и местната администраОТНОСНО: Промяна в Приложение №10А „Разчет за фи- ция, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собнансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по ственост, и чл.51 от Наредба № 7/2005 г.
проекти на Европейския съюз през 2021 г.“
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
кона за местното самоуправление и местната администраР Е Ш И:
ция, чл.124, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси 1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска соби чл.39, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 10 за условията и реда ственост с административен адрес: с. Тученица, община
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните Плевен, ул. „Среброструй“ №3, представляващ застроен
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане поземлен имот с идентификатор 73523.501.370 с площ 1059
на бюджета на Община Плевен
кв.м., а по регулационния план на с.Тученица - УПИ XVІІ
в кв.13, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт
за частна общинска собственост № 42984/02.05.2019 г., за
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
сумата 14 370 (четиринадесет хиляди триста и седемдесет)
Р Е Ш И:
1. Създава обект „Преносим компютър“ на стойност лева без ДДС на Светла Петкова Атанасова, собственик на
1 800.00 лв. с ДДС, в това число едни брой преносим ком- законно построените върху имота сгради.
пютър с лицензиран софтуер на единична цена 1 800.00 2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи долв. с ДДС в Приложение №10А „Разчет за финансиране говор за продажба на имота с правоимащото лице, съгласно
по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти т.1 от настоящото решение и нормативните изисквания.
на ЕС през 2021 г.“, бюджетен параграф 52-01 „Придоби- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
ване на компютри и хардуер“, финансиран по проект № чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местBG05M9OP001-2.040-0064 „Патронажна грижа за възраст- ното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3
ни хора и лица с увреждания в Община Плевен“, ОПРЧР и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.51
от Наредба № 7/2005 г., по предложение от Георг Спартан2014-2020;
2. Създава обект „Настолна компютърна конфигурация“ ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0984/08.11.2021
на стойност 5 664.00 лв. с ДДС, в това число четири броя г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
настолна компютърна конфигурация с лицензиран софтуер 28.10.2021 г., Протокол № 38, точка 5 от дневния ред, и е пона единична цена 1 416,00 лв. с ДДС в в Приложение №10А дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
„Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
по обекти по проекти на ЕС през 2021 г.“, бюджетен параграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“, финанР Е Ш Е Н И Е № 728/25.11.2021 г., гр. Плевен
сиран по проект № BG05M9OP001-2.040-0064 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община ОТНОСНО: Закупуване на поземлен имот с идентификаПлевен“, ОПРЧР 2014-2020.
тор 56722.655.239 с площ 273 кв.м., находящ се в гр. Плевен,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание жк „Сторгозия“
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за мест- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Заното самоуправление и местната администрация, чл.124, кона за местното самоуправление и местната администраал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.39, ал. ция, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.5,
2 и ал. 4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба № 7 за реда за придобиване,
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и управление и разпореждане с общинско имущество
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на Община Плевен, по предложение от Георг Спартански Р Е Ш И:
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0639-5/08.11.2021 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 1. Отказва да закупи от Росица Ненчева Кунева недвижим
28.10.2021 г., Протокол № 38, точка 3 от дневния ред, и е по- имот с идентификатор 56722.655.239 с площ 273 кв.м., с
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен. начин на трайно ползване - незастроен имот за жилищни
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев нужди, находящ се в гр. Плевен, жк Сторгозия, за сумата от

3

28 000 (двадесет и осем хиляди) лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.2 от Закона за
общинската собственост, 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-0985/09.11.2021
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.10.2021 г., Протокол № 38, 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 № 729/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изкупуване на 786/1347 идеални части от
съсобствен имот с идентификатор 56722.659.1026, целият с
площ 1347 кв.м., находящ се в гр.Плевен, ул. „Дойран“ №128134, притежавани от длъжник по изпълнително дело, образувано за принудително събиране на публични вземания
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, 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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отказва да закупи недвижим имот с административен
адрес: гр.Плевен, ул. Дойран №128-134, представляващ
786/1347 идеални части от роземлен имот с идентификатор
56722.659.1026, целият с площ 1 347 кв.м., с трайно предназначение на територията: урабнизирана, с начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м.) - УПИ І, отреден
за жилищно строителство, кв.395 по регулационния план на
града, собственост на „ИБЕРОАМЕРИКАНА ДЕ ИНВЕРСИОНЕС“ ООД - гр.Плевен, с ЕИК 114691066, длъжник
по изпълнително дело №15150001085/2015 г. по описа на
ТД на НАП - Велико Търново, офис Плевен, за сумата от
460 596,00 лв. (четиристотин и шестдесет хиляди петстотин
деветдесет и шест) лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.2 от Закона за
общинската собственост, 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-0988/11.11.2021
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.10.2021 г., Протокол № 38, 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 № 730/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на недвижим имот - земеделска
земя с начин на трайно ползване: нива, с площ 0,600 дка,
находяща се в землището на с.Телиш, община Червен бряг,
област Плевен, трета категория, в местността „Пръвчанска
рампа“, съставляваща имот №431008, при съседи: имоти
№431009, 431015, 431007 и 000341
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл.254, ал.9 от ДОПК и чл.5, т.1 от Наредба № 7 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отказва да придобие чрез възлагане недвижим имот земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, с площ
от 0.600 дка, находяща се в землището на с.Телиш, община
Червен бряг, област Плевен, трета категория, в местността „Пръвчанска рампа“, съставляващ имот №431008, при
съседи: имоти №431009, 431015, по изпълнително дело
№15140000348/2014 г. по описа на ТД на НАП - Велико Търново, офис Плевен, на цена 500 лв. (петстотин лева).
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.1 от
Закона за общинската собственост във връзка с чл.254, ал.9
от ДОПК и чл.5, 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-0987/11.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №
38, 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 № 731/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за „Улична канализация от УПИ XIII423 по ул. „Майор Горталов” през ОК 463а към ОК 460а по

брой 93
10.12.2021 г.
ул. „Маргит” в кв. 456 по плана на гр. Плевен”
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона за
общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие Борис Валентинов Генов да изгради със
собствени средства „Улична канализация от УПИ XIII-423 по
ул. „Майор Горталов” през ОК 463а към ОК 460а по ул. „Маргит” в кв. 456 по плана на гр.Плевен” с дължина 110,00м.
II. Съгласието по т.I се дава за срока, в който е в сила Разрешението за строеж - 10 (десет) години.
III. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 8 от Закона за общинската собственост,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0982/03.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №
38, 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 № 732/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за
Подробен Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот 203.616 в местността
Чаира 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 Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод
до поземлен имот с идентификатор 203.616 в местността Чаира в землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут
през поземлен имот 191.635, с начин на трайно ползване пасище, публична общинска собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на електропровод
до поземлен имот с идентификатор 203.616 в местността Чаира в землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут
през поземлен имот 191.635, с начин на трайно ползване пасище, публична общинска собственост.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за
общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и
ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал.
3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0992/03.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021
г., Протокол № 38, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 733/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.480.908 в местността Кованлъшки дол в землището
на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи,
на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от
Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор
56722.480.908 в местността Кованлъшки дол в землището

на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния
устройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал.
2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор
56722.480.908 в местността Кованлъшки дол в землището
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона
за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал.
1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0994/17.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021
г., Протокол № 38, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор
41037.7.76 в местността Лозята в землището на с. Къшин и
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен план
да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7
за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор
41037.7.76 в местността Лозята в землището на с. Къшин и
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона
за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал.
1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0999/17.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021
Р Е Ш Е Н И Е № 734/25.11.2021 г., гр. Плевен
г., Протокол № 38, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Под- с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
робен Устройствен План - Парцеларен план на елементите Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
на техническата инфраструктура за прокарване на трасета
на електропровод, водопровод и газопровод до поземлен
имот с идентификатор 56722.480.908 в местността КованР Е Ш Е Н И Е № 736/25.11.2021 г., гр. Плевен
лъшки дол в землището на гр. Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
11 от Закона за местното самоуправление и местната адми- подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с
нистрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на ос- идентификатор 56722.757.338 в местността Плочата в земнование чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона лището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите
за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за
на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прила- изработване на подробен устройствен план
гане на закона за опазване на земеделските земи
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11
от Закона за местното самоуправление и местната админиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
страция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
Р Е Ш И:
на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устрой- Закона за устройство на територията
ствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
електропровод и газопровод до поземлен имот с идентифиР Е Ш И:
катор 480.908 в местността Кованлъшки дол в землището на 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройгр. Плевен, преминаващи със сервитут през поземлен имот с ствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор
идентификатор 480.909 с начин на трайно ползване - за сел- 56722.757.338 в местността Плочата в землището на гр.
скостопански, горски ведомствен път - публична общинска Плевен и парцеларни планове на елементите на техничесобственост.
ската инфраструктура. При изработване на подробния ус2. Дава съгласие за прокарване на трасета на водопровод, тройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2
електропровод и газопровод до поземлен имот с идентифи- от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
катор 480.908 в местността Кованлъшки дол в землището на отделните видове територии и устройствени зони.
гр. Плевен, преминаващи със сервитут през 480.909 с начин 2. Одобрява заданието за изработване на Подробен усна трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен тройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификапът - публична общинска собственост.
тор 56722.757.338 в местността Плочата в землището на гр.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
Плевен и парцеларни планове на елементите на техническа4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устрой- та инфраструктура.
ствен план по т. 1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически дейстлице да извърши необходимите правни и фактически дейст- вия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на тевия, в изпълнение на настоящото Решение.
риторията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на терито- Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
рията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона
общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал.
ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет
3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земе- на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0998/17.11.2021 г., на заседелските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0993/17.11.2021 г., на засе- г., Протокол № 38, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
г., Протокол № 38, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 737/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изР Е Ш Е Н И Е № 735/25.11.2021 г., гр. Плевен
менение на Подробен Устройствен План - План за регулация
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за под- и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 656.495
робен устройствен план - план за застрояване за ПИ с иден- и 656.494, попадащи в границите на УПИ І-За озеленяване,
тификатор 41037.7.76 в местността Лозята в землището на с. кв. 833 по плана на гр. Плевен
Къшин, парцеларни планове на елементите на техническата На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11
инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на от Закона за местното самоуправление и местната админиподробен устройствен план
страция, чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 на територията
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от
Р Е Ш И:
Закона за устройство на територията
1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УС-

брой 93
10.12.2021 г.
ТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 656.495 и
656.494, попадащи в границите на УПИ І-За озеленяване,
кв. 833 по плана на гр. Плевен.
Съгласно чл. 135а, ал. 1 заповед по чл. 135 от ЗУТ не се
издава в случаите, когато при изменението на влезли в сила
подробни устройствени планове заинтересувани лица са
само лицата, по чиято инициатива се иска изменението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0996/17.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021
г., Протокол № 38, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

попадащ в границите на пространство ограничено от ок 1650а
- ок 1643 - ок 1642а - 1650 - паркинг по плана на гр. Плевен.
Съгласно чл. 135а, ал. 1 заповед по чл. 135 от ЗУТ не се
издава в случаите, когато при изменението на влезли в сила
подробни устройствени планове заинтересувани лица са
само лицата, по чиято инициатива се иска изменението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0997/17.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021
г., Протокол № 38, 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 № 740/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински недвижим
имот на собственика на законно построена върху имота
сграда - поземлен имот с идентификатор 56722.661.818,
УПИ ХІІ - 8691 в кв.70 по плана на гр.Плевен, с административен адрес: гр.Плевен, ул. Ген. Ганецки №49
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.35, ал. 3 и чл.41, ал. 2, от Закона за общинската собственост

Р Е Ш Е Н И Е № 738/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен План - План за регулация
и застрояване за поземлен имот с идентификатор 666.1059,
попадащ частично в границите на УПИ ХІ-За жилищно
строителство и гаражи, УПИ VІІІ - За озеленяване и част от
задънена улица (тупик) по ок 273 към 274, кв. 446 по плана
на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
от Закона за местното самоуправление и местната админиР Е Ш И:
страция, чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, при условията на чл. 1. Да се продаде общински недвижим имот с администра22, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на територията тивен адрес: гр.Плевен, ул. Ген. Ганецки №49, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
56722.661.818 с площ 171 кв.м. - урбанизирана територия
Р Е Ш И:
с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м.,
1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УПИ ХІІ - 8691 в кв.70, отреден за жилищно строителУСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗА- ство, актуван с акт за частна общинска собственост АОС
СТРОЯВАНЕ за поземлен имот с идентификатор 666.1059, №35330/10.02.2009 г., на цена 15 150 (петнадесет хиляди сто
попадащ частично в границите на УПИ ХІ - За жилищно и петдесет) лева без ДДС на Андрей Дончев Цанков, собстроителство и гаражи, УПИ VІІІ - За озеленяване и част от ственик на законно построената върху имота сграда.
задънена улица (тупик) по ок 273 към 274, кв. 446 по плана 2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи дона гр. Плевен.
говор за продажба на имота с правоимащото лице, съгласно
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със за- т.1 от настоящото решение и нормативните изисквания.
повед на основание чл.135, ал. 3 от Закона за устройство на Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
територията да се изработи проект за изменение на действа- чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното
щия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕ- самоуправление и местната администрация, чл.35, ал. 3 и
ГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с иденти- чл.41, ал. 2, от Закона за общинската собственост, по предфикатор 666.1059, попадащ частично в границите на УПИ ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
ХІ-За жилищно строителство и гаражи, УПИ VІІІ - За озеле- с вх.№ ОбС-0990/17.11.2021 г., на заседание на Общински
няване и част от задънена улица (тупик) по ок 273 към 274, съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 38,
кв. 446 по плана на гр. Плевен.
точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пеМотиви: Настоящото решение е прието на основание чат на Общински съвет - Плевен.
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
за местното самоуправление и местната администрация,
чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, при условията на чл. 22, ал.
3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, по
Р Е Ш Е Н И Е № 741/25.11.2021 г., гр. Плевен
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община ПлеОТНОСНО:
Изменение на Решение №722/28.10.2021 г. на
вен, с вх.№ ОбС-0995/17.11.2021 г., на заседание на ОбщинОбщински
съвет
- Плевен
ски съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №
На
основание
чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от
38, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
Закона
за
местното
самоуправление
и местната администрапечат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ция, чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността,
чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5, т.2
във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 739/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за измеОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
нение на Подробен Устройствен План - План за регулация и
Р Е Ш И:
застрояване за поземлен имот с идентификатор 655.202, по- І. Изменя Решение №722/28.10.2021 г. на Общински съвет
падащ частично в границите на УПИ І-За СПТУ по текстил - Плевен, както следва:
и пространство ограничено от ок 1650а - ок 1643 - ок 1642а - 1. Т.1 на решението придобива следната редакция:
1650 - паркинг и поземлен имот с идентификатор 655.161, по- „1. Отказва да закупи от ЕТ „РЕМ ЦЕМ - Любомир Точев“
падащ в границите на пространство ограничено от ок 1650а - гр.Плевен, ЕИК 114140209, представляван от Любомир
- ок 1643 - ок 1642а - 1650 - паркинг по плана на гр. Плевен Точев Точев, собствената на едноличния търговец сграда
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 с административен адрес: с.Тодорово, ул. „Кирил и Метоот Закона за местното самоуправление и местната админи- дий“ №1, представляваща нежилищна сграда с идентификастрация, чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство тор 72566.501.107.1.1 с предназначение за учебна дейност,
на територията
построена в общински поземлен имот с идентификатор
72566.501.107, съставляващ УПИ І в кв.2 по подробния усОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
тройствен план на с.Тодорово за сумата от 35 000 (тридесет
Р Е Ш И:
и пет хиляди) лева.
1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УС- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
ТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРО- чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното
ЯВАНЕ за за поземлен имот с идентификатор 655.202, по- самоуправление и местната администрация, чл.66 във връзпадащ частично в границите на УПИ І-За СПТУ по текстил ка с чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона
и пространство ограничено от ок 1650а - ок 1643 - ок 1642а за общинската собственост и чл.5, т.2 във връзка с чл.6, т.1
- 1650 - паркинг и поземлен имот с идентификатор 655.161, от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
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ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0973/24.11.2021 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 38, точка
19 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 742/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на недвижим имот - поземлен
имот с идентификатор 56722.652.123, с площ 5586 кв. м,
находящ се в гр. Плевен, Източна индустриална зона, вид
територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид производствен, складов обект, съставляващ УПИ ХIII в
кв.620 по регулационния план на града
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.254, ал.9 от
ДОПК и чл.5, т.1 от Наредба №7 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отказва Община Плевен да придобие чрез възлагане недвижим имот - поземлен имот с идентификатор
56722.652.123, с площ 5586 кв. м, находящ се в гр. Плевен, Източна индустриална зона, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, съставляващ УПИ ХIII в кв.620 по
регулационния план на града, собственост на „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ-МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД - гр.
София, еик 831643835 - длъжник по изпълнително дело
№22150001311/2015 г. по описа на ТД на НАП София, на
цена 90 000 лв. /деветдесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да предприеме
съответните правни и фактически действия в съответствие с
решението по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34,
ал.1 от ЗОС във връзка с чл.254, ал.9 от ДОПК и чл.5, 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.№ ОбС1003/24.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021 г., Протокол № 38, 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 № 743/25.11.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1172 от 20.12.2018
г. на Общински съвет - Плевен за поемане на дългосрочен
дълг под формата на (заем) кредит от „Регионален фонд
за градско възстановяване и развитие“ АД - Мениджър на
финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ (ФГР Север), част от Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 - 2020 и банка „ДСК“ (преди това
„Експресбанк“ АД) - съфинансираща институция, за осигуряване на допълнителни финансови средства от ФГР и бюджета на Община Плевен под формата на собствен принос
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА, чл.3, т.2, чл.4, т.7, чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.19а от
Закона за общинския дълг
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя т.5, подточка 5.1 от Решение №1172/20.12.2018
г. на Общински съвет - Плевен, изменено с Решение
№1367/27.06.2019 г. и Решение №306/27.08.2020 г., както
следва:
Текстът „Срок за усвояване на кредита до 31.12.2021 г.“ се
заменя с „Срок за усвояване на кредита до 28.02.2022 г.“
2. В останалата си част Решение №1172/20.12.2018 г. на
Общински съвет - Плевен остава непроменено.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на
настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3,
т.2, чл.4, т.7, чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.19а от Закона за общинския дълг, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1001/23.11.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.10.2021
г., Протокол № 38, точка 21 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

