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 Фирмата предлага и о�учение.
Осигурен е �езплатен служе�ен транспорт

в рамките на града и по направления:
Плевен-Гривица-Згалево-Пордим-Славяново 

Плевен-Ясен-Долни Дъ�ник-Телиш-Радомирци-Луковит

ШИВАШКА ФИРМА „МАНЕВА – ТОМИК ”ООД
 ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

шивачи мъжко/дамско о�лекло, 
гладачи и накатвачи на тъкани

За контакти: 064/805 838 вътр.18; 0882 645 322 
Човешки ресурси - Юлка Йорданова  

Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба №14 за тър-
говската дейност на територията 
на Община Плевен бе приета на 
сесията на Общинския съвет през 
юни. Промените са в глава вто-
ра, където е създаден нов раздел 
„Регламент за удължено работно 
време на стационарни търговски 
обекти”. Въвежда се издаване на 
разрешения за удължено работно 
време на обектите, извършващи 
търговска дейност след 23 часа. 
Това ще става след съгласуване с 
органите на Полицията. Един от 
мотивите, посочени от вносителя 
на предложението - кметът Георг 
Спартански, са многото жалби и 
сигнали на гражданите за шум и 
силна музика в нощните часове, 
което води до нарушаване на ус-
ловията за спокойно обитаване и 
отдих. Разрешението за удължено 
работно време ще се отнема със 
Заповед на кмета, когато има две 
или повече жалби от граждани 
за наднормени нива на шум, при 
констатиране с влязло в сила на-
казателно постановление на две 

или повече нарушения за период 
от 12 месеца, при мотивирано ис-
кане от органите на ОД на МВР 
- Плевен или констатирано прене-
брегване на забраната за продаж-
ба и сервиране на спиртни напит-
ки на лица под 18 години.

Преди приемането на изме-
ненията в Надедба 14, кметът 
обсъди общите положения в 
нея и информира за промените 
директора на ОД на МВР Кра-
симир Начев и началниците на 
Първо и Второ Районни поли-
цейски управления. В срещата 
участваха и ресорният зам.-
кмет Тодор Еленков, Районната 
прокуратура в лицето на Росен 
Кръстев и началникът на отде-
ла в Община Плевен. На нея са 
поставени множество важни за 
спокойствието и сигурността на 
гражданите теми. „Обществени-
ят ред е важна тема за плевен-
чани и за всеки български граж-
данин. Като юрист мога да кажа, 
че Закони, и то не лоши, има, но 
не се спазват. Затова и не е необ-
ходимо да се правят множество 
поправки в основните и подза-
коновите актове. Колкото е по-
устойчиво законодателството, 
толкова е по-добре за граждани-
те. В този смисъл експеримен-
тите не са нещо добро. Трябва 
трайно да се възпитат граждани-
те, че е по-добре да спазваш за-
коните, отколкото постоянно да 
се мъчиш да ги заобиколиш. И 

заради това се наложи поправка 
в Наредба 14, която предложих”, 
сподели кметът Спартански. 

На срещата са обсъдени и 
набелязани съвместни мерки за 
повишаване на контрола и нала-
гането на санкции. На първо вре-
ме ще се вземат спешни мерки за 
подобряване на уличното движе-
ние, въвеждане на ред при парки-
рането, закриване на незаконните 
автоморги, ефективна забрана и 
контрол от страна на полицията 
за недопускане на каруци на тери-
торията на града, превантивна ра-
бота за недопускане на автогонки 
в нощните часове по улиците на 
Плевен и не на последно място - 
съблюдаване на обществения ред 
в тъмната част на деня.  Полиция-
та ще прави внезапни и масирани 
проверки на нощни заведения. 
Решено е още нощните патрули 
на Община Плевен да извърш-
ват проверки и да реагират на 
сигнали съвместно с дежурните 
полицейски патрули. Органите 
на реда са поканили инспекто-
рите да се присъединят и към 
тематичните проверки, които 
правят по план заедно с другите 
институции. От своя страна, от 
полицията апелират при данни 
за хулиганство или престъпле-
ния от общ характер, да бъде 
сигнализиран незабавно и де-
журният прокурор, за да може 
да се реагира своевременно.

Продължава на стр. 2

Îпазването на обществения ред 
и сигурността на граæданите -

акцент в работата на Община Плевен
Ïрезидентът
на Ðумъния

поднесе цветя
и се поклони

пред
паметниците

на румънските
воини

в Ïлевенско

Четете на стр. 2
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В рамките на двудневното си 
официално посещение в Бъл-
гария, президентът на Румъния 
Клаус Йоханис посети Плевен. 
Държавният глава и членовете 
на придружаващата го делега-
ция бяха посрещнати от кмета 
Георг Спартански, областния 
управител Ралица Добрева и 
председателя на Общинския съ-
вет Мартин Митев и с военен 
ритуал. Клаус Йоханис поднесе 
венец пред паметната плоча на 
загиналите за Освобождението 
на България румънски воини на 
източната фасадата на Парак-
лис мавзолей „Св. Георги Побе-
доносец”. В памет на героите, 
представителят на румънската 
църква у нас Нелуцо Опре, от-
служи панихида. Президентът 
на Румъния положи цветя и в 

криптата на Мавзолея, след кое-
то в присъствието на посланика 
на северната ни съседка Антон 
Пакурецу, се подписа в Почет-
ната книга на Община Плевен. 
„За мен като Президент на Ру-
мъния е голяма чест да съм гост 
на град Плевен. Плевен е сим-
вол на героизма на румънските 
воини и българските добровол-
ци, които през лятото и есента 
на 1877 година се сражаваха 
храбро в битките при Гривица, 
Опанец, Пордим и други насе-
лени места в съдбовен момент 
за Освобождението на България 
от османско господство. Мно-
го румънски воини и офицери 
са дали живота си в тези боеве. 
Тяхното име и героизъм оста-
ват безсмъртни в историческите 
страници на традиционно прия-

телските отношения между ру-
мънския и българския народи. 
Благодаря на град Плевен и на 
дирекция „Военноисторически 
музеи” за съхраняването на па-
метниците на румънската бойна 
слава”, написа в книгата г-н Йо-
ханис.

В Актовата зала румънският 
президент благодари за топлото 
посрещане на домакина си Георг 
Спартански, който го информи-
ра, че Плевен е побратим с град 
Браила. На церемонията кметът 
връчи на Клаус Йоханис Почет-
ния плакет на Община Плевен.

В рамките на визитата си, 
президентът Клаус Йоханис от-
даде почит пред паметниците на 
генерал Кристодор Черкез и ка-
питан Николае Мърчиняну Вал-
тер в двора на къща музей „Цар Îпазването на обществения ред

и сигурността на граæданите -...

Ïрезидентът на Ðумъния поднесе
цветя и се поклони пред паметниците
на румънските воини в Ïлевенско  

Освободител Александър II”. 
Програмата на посещението 

продължи с поднасяне на венци 
пред Монумента на загиналите 
румънски воини в Мемориалния 
парк в  Гривица, където също бе 
отслужена панихида за загина-
лите румънски воини. Там кме-
тът Георг Спартански подари на 
госта реликви от бойното поле. 
„Не сме забравили подвига на 
румънските воини и сме благо-
дарни за тяхната саможертва в 
името на нашата свобода. Ще 
славим вечно героите!”, каза 
на церемонията той. В двора на 
къщата-музей „Негово кралско 
Величество Карол I” в Пордим 
бяха поднесени цветя пред бюст 
паметниците на румънските ге-

рои майор Георге Шонцу и ред-
ник Йон Григоре Алукъ. 

Уникална ароматна роза в 
контейнер получи Клаус Йо-
ханис от Областния управител 
Ралица Добрева. Тя посочи, че 
това е жива частица от Бълга-
рия, която с аромата и прекрас-
ните си цветове ще напомня за 
приятелските отношения между 
двата народа и признателнос-
тта на българите към румънски 
войни и офицери, пожертвали 
живота си в името на Свободата 
на България. Областният упра-
вител подари на Президента на 
Румъния бутилка вино от пле-
венския сорт „Гъмза” реколта 
1925 година, от колекцията на 
Музея на виното.

Продължение от стр. 1
„Когато обществото покаже 

достатъчно воля и ангажираност 
с проблема „Обществен ред и си-
гурност” и достатъчно упоритост 
да се пресекат незаконните про-
яви, когато гражданското обще-
ство подпомага органите, специа-
лизирани с опазването на реда, 
тогава ще има резултати. Ако 
всички се крием зад анонимност 
и си мълчим - няма да се получи. 
Средата е такава, каквато си я съз-
дадем сами”, категоричен е Георг 
Спартански.

За съжаление, продължават 
вандалските прояви по дет-
ските площадки, изградени с 
евросредства или със средства 
на Община Плевен. За охрана-

та на общинското имущество 
от началото на май започнаха 
работа мобилни патрули. В 
момента екипът е един, а след 
закупуването на автомобилен 
парк, патрулите ще се увели-
чат. Ще се направи и подбор на 
служителите, които ще работят 
в структурите за „Самоохрана” 
и „Инспекторат” на Община 
Плевен. Сред най-важните ус-
ловия за наемане ще е позна-
ването на Наредбите на Общи-
на Плевен, добрата физическа 
подготовка, психологически 
тестове за професионална при-
годност и други. До края на 
този месец се очаква да се про-
ведат първите тестове на слу-
жителите в двете звена.
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Р Е Ш Е Н И Е № 218/ 14.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 207 по Про-

токол № 9 от 26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен, 
върнато за ново обсъждане от Кмета на Община Плевен 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Задължава читалищата на територията на Община Плевен 
да подадат декларациите си по чл.14, ал.1 от Закона за мест-
ни данъци и такси в едномесечен срок.

Не се начисляват задължения за периода от 2011 г. до 2015 
г. на читалищата на територията на Община Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното само-
управление и местната администрация по предложение от 
Диана Данова - Общински съветник на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 14.06.2016 г., Прото-
кол № 10, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 219/ 14.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на т.7.3., т.7.5 и т.7.6 от до-

говор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 
23 231 дяла, представляващи 100% от капитала на „ДКЦ 
І-Плевен” ЕООД

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и следприва-
тизационен контрол

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Не приема исканията на „Медицински център - Поли-
мед -21”ЕООД за изменение на т.7.3, т.7.5 и т.7.6 от дого-
вор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 
дяла, представляващи 100% от капитала на „ДКЦ І-Плевен” 
ЕООД.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необ-
ходимите правни и фактически действия във връзка с при-
етото решение по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.4, 
ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0383/08.06.2016 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 14.06.2016 г., 
Протокол № 10, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 220/ 22.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за общинско 

сътрудничество, съгласно чл.59 и сл. от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация и последва-
щото му сключване

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и 
чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.6, ал.2 от Закона за финансовото управле-
ние и контрол в публичния сектор

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява текста на предложеното Споразумение за об-
щинско сътрудничество между Община Плевен, ОУ „Антон 
Страшимиров” - с. Бохот, Община Плевен и Фондация „Об-
разователно сътрудничество”, в качеството й на Партньор 
по проект „Букварче, бъди ми другарче”, по процедура за 
предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за 
предучилищното възпитание и подготовка на деца в нерав-
ностойно положение”, приоритетна ос 3 „Образователна 
среда и активно социално приобщаване” на ОП НОИР.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише/
сключи Споразумението по т.1 в качеството си на Партньор.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всич-
ки необходими правни и фактически действия, с оглед на 
качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет 
с документация за сключване на ДПБФП с указаното в т.1 
проектно предложение, респ. процедура, приоритет, про-
грама.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да осъществи 
всички необходими правни и фактически действия във връз-
ка с последващото изпълнението на правни и фактически 
действия във връзка с последващото изпълнение на т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.61 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.6, 
ал.2 от Закона за финансовото управление и контрол в пуб-
личния сектор по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0403/17.06.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 22.06.2016 
г., Протокол № 11, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Василева

Р Е Ш Е Н И Е № 221/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба №14 за търговската дейност на терито-
рията на Община Плевен

На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8 
от Закона за нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Ад-
министративно-процесуалния кодекс, чл.1 и чл.6, ал.1, т.4 
и т.7 от Закона за управление на етажната собственост, във 
връзка с чл.16а, чл.22, ал.1, т.4 и чл.31 от Закона за защита 
на шума в околната среда и чл.31 от Закона за здравето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 14 за търговската дейност на територията на 
Община Плевен (приета с Решение № 410/08.11.2001 г. 
на Общински съвет - Плевен, изм. и доп. с Решение № 
452/07.02.2002 г., Решение № 578/09.10.2002 г., Решение  № 
048/29.01.2004 г., Решение № 818/23.03.2006 г., Решение № 
595/25.06.2009 г., Решение №1002/24.06.2010 г., Решение 
№ 396/31.08.2011 г., Решение № 1282/27.11.2014 г.), както 

следва:
§1. В Глава втора „Търговска дейност” се създава нов Раз-

дел „Регламент за удължено работно време на стационарни 
търговски обекти” със следното съдържание:

Чл.3. (1) Работното време на заведения за хранене и раз-
влечения, интернет зали, зали за хазартни игри и други по-
добни, находящи се в жилищни сгради с режим на етажна 
съсобственост, е от 07.00 до 23.00 часа, а за нежилищни 
сгради от 06.00 до 24.00 часа, като се определя от лицата 
осъществяващи търговска дейност. 

(2) Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват 
своята дейност след 00.00 часа само след получаване на Раз-
решение за удължено работно време, издадено от Кмета на 
Община Плевен или упълномощено от него лице, при усло-
вия и ред посочени в настоящата Наредба и след заплащане 
на цената, предвидена в Наредба № 17 за определянето на 
администриране на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на Община Плевен.

(3) Обектите, разположени в жилищни сгради с режим 
на етажна съсобственост могат да упражняват своята дей-
ност след 23.00 часа, само след получаване на Разрешение 
за удължено работно време, издадено от Кмета на Община 
Плевен или упълномощено от него лице, при условия и ред 
посочени в настоящата Наредба и след заплащане на цената, 
предвидена в Наредба № 17 за определянето на администри-
ране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Плевен и съгласие на 50% + 1 от собствениците, 
включително съгласието на всички непосредствени съседи.

(4) За издаване на Разрешение за удължено работно вре-
ме, лицето осъществяващо дейността, подава заявление до 
Кмета на Община Плевен. Към заявлението се прилагат 
следните документи:

Заверено копие на протокол от Регионална здравна ин-
спекция -Плевен или друга акредитирана лаборатория, 
удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, 
измерен в и около обекта в нощния период - от 23.00 часа 
до 07.00 часа, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. (обн., 
ДВ бр.58 от 18.07.2006 г.) за показателите за шум в околната 
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 
части на денонощието, граничните стойности на показате-
лите за шум в околната среда, методите за оценка на стойно-
стите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението. 

Положително становище от ОД на МВР Плевен. 
Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено 

лице.
4. Протокол със съгласие на 50% + 1 от собствениците, 

включително съгласието на всички непосредствени съседи 
за обектите по ал.3.

Чл.4. (1) Разрешението за удължено работно време се из-
дава в срок от 14 дни, след подаване на заявлението, ведно 
с приложенията, и се получава след заплащане на предви-
дените в Наредба № 17 за определянето и администрира-
нето на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Плевен цени на услуги, като същото се издава със 
срок от една година. При изтичането на срока на разреше-
нието се подава ново заявление по предвидения ред.

(2) Не се издава разрешение за удължено работно време 
когато:

1. Не са представени всички изискуеми документи по чл. 
3, ал.4, респективно представените документи не отговарят 
на изискванията.

2. При мотивирано искане от органите на ОД на МВР Пле-
вен.

(3) Разрешението за удължено работно време се отнема 
със заповед на Кмета на Община Плевен или упълномоще-
но от него лице в следните случаи:

При наличие на две или повече жалби от граждани за 
наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана 
с протокол за измерване от РЗИ - Плевен или друга акреди-
тирана лаборатория, или от контролните органи на Община 
Плевен, за период от 12 месеца.

При констатиране с влязло в сила наказателно постановле-
ние на две или повече нарушения - за период от 12 месеца. 

При мотивирано искане от органите на ОД на МВР- Пле-
вен за две или повече жалби, подадени до ОД на МВР - Пле-
вен от граждани за наднормени нива на шум, чиято основа-
телност е доказана с протокол за измерване от РЗИ - Плевен 
или друга акредитирана лаборатория, или от контролните 
органи на Община Плевен, за период от 12 месеца.

При мотивирано искане от органите на ОД на МВР Пле-
вен, във връзка с нарушаване на обществения ред при или 
по повод функционирането на обекта- за период от 2 месеца.

При констатирано пренебрегване на забраната за продажба 
и сервиране на спиртни напитки на лица под 18 години, регла-
ментирана в чл. 54 от Закона за здравето, за срок от три месеца.

Чл.5. Забранява се извършването на търговска дейност в 
часове извън разрешените. 

Чл.7. Търговците са длъжни да държат в търговските 
обекти всички документи, удостоверяващи правомерното 
ползване и функциониране на обекта /документ за собстве-
ност или договор за наем, за съдебна и данъчна регистра-
ция, съгласувано работно време и други/, които са длъжни 
да представят при поискване от контролните органи по тази 
наредба.

§2. В чл.16 да отпадне т.4, поради отмяната на кореспон-
диращия текст в чл.15 с Решение № 595/25.06.2009 г.

§3. Раздел ІІІ „Специални правила за дейността на търгов-
ските обекти” чл.17 се изменя, както следва:

„Чл.17. (1) Забранява се:
1. продажбата и сервирането на алкохолни напитки на 

лица до 18 години;
2. консумацията на алкохолни напитки от лица до 18 го-

дини;
3. продажбата на тютюневи изделия на лица до 18 години;
4. продажбата и сервирането на алкохол на лица в явно 

нетрезво състояние.
5. продажбата на алкохолни напитки на територията на 

детски градини; училищата; общежитията за ученици; ле-
чебните заведения; спортни прояви.

6. рекламирането и продажбата на алкохол и тютюневи из-
делия по време на провеждането на организирани детски и 
младежки увеселителни мероприятия.”

§4. Досегашните чл.18, чл.19 и чл.20 се отменят.
§5. Наименованието на Раздел ІV се изменя, като придо-

бива следния вид: „Задължения на търговците и правила за 
извършване на търговия”.

§6. Чл.23 и чл.24 се отменят.
§7. В чл.28 се заличава текста: „Раздели втори и четвърти 

от Глава втора от”.
§8. Създава се §8 към Преходни и заключителни разпоред-

би със следния текст: „За обекти, извършващи дейност към 
момента на влизане в сила на изменението на Наредбата, 

търговците за длъжни да подадат заявлението по чл.3, ал.4 
в срок от два месеца.”

§9. Тарифа № 17 към чл.42 от Наредба № 17 за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услуги се 
допълва, както следва:

 
№ 
по 
ред

Вид услуга ЦЕНА

4

Издаване на разрешение 
за удължено работно 
време по Наредба № 14 
за търговската дейност 
на територията на 
Община Плевен

50.00 ЛВ.

ІІ. Наредбата влиза в сила 10 дни след публикуването й в 
местния печат.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.20, чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.8 от Закона за 
нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административ-
но-процесуалния кодекс, чл.1 и чл.6, ал.1, т.4 и т.7 от За-
кона за управление на етажната собственост, във връзка с 
чл.16а, чл.22, ал.1, т.4 и чл.31 от Закона за защита на шума 
в околната среда и чл.31 от Закона за здравето по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0390/13.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 
1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 222/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване на програма за развитие на „Ди-

агностично консултативен център ІІ-Плевен” ЕООД, град 
Плевен за 2016 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.16, чл.17, ал.1, 
т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията и реда за упраж-
няване правата на собственик от Община Плевен върху об-
щинската част от капитала на търговските дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва програмата за развитие на “Диагностично - 
консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен за 
2016 г., утвърдена с Решение № 094/25.02.2016 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, както следва:

• “Апарат за изработване на електролити”.
Инвестицията ще бъде направена със средства от преот-

стъпения дивидент за 2015 година. 
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.16, чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от 
Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата 
на собственик от Община Плевен върху общинската част 
от капитала на търговските дружества по предложение от 
ПК по „Бюджет и финансова политика”, с вх.№ ОбС-0171-
8/28.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 2 от днев-
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 223/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване на програма за развитие на „Ди-

агностично консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, град 
Плевен за 2016 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл.16, чл.17, ал.1, 
т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията и реда за упраж-
няване правата на собственик от Община Плевен върху об-
щинската част от капитала на търговските дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва програмата за развитие на “Диагностично - 
консултативен център ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен за 
2016 г., утвърдена с Решение № 094/25.02.2016 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, както следва:

• “Автоматичен рефрактометър”.
Инвестицията ще бъде направена със средства от преот-

стъпеният дивидент за 2015 година. 
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.16, чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от 
Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата 
на собственик от Община Плевен върху общинската част 
от капитала на търговските дружества по предложение от 
ПК по „Бюджет и финансова политика”, с вх.№ ОбС-00171-
9/28.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 3 от днев-
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 224/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване на програма за развитие на „Тро-

лейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен за 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.16, чл.17, 

ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба №8 за условията и реда за 
упражняване правата на собственик от Община Плевен вър-
ху общинската част от капитала на търговските дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва програмата за развитие на „Тролейбусен транс-
порт - Плевен” ЕООД, град Плевен за 2016 г., утвърдена с 
Решение №094/25.02.2016 г. на Общински съвет- Плевен, 
както следва:

1.1. Ремонт на диспечерски пункт „Моста” - на стойност 
3096 лв. с ДДС;

1.2. Ремонт на покрив на сграда, находяща се в гр. Пле-
вен, ул.”Дойран” №43, представляваща северозападна част 
от първи етаж със застроена площ 239 кв.м., от обща площ 
на сградата 1 709,456 кв.м., съсобствена с НАП „Офис Пле-
вен” - на обща стойност 11 946,36 лв. с ДДС, съгласно КСС.

Ремонтните дейности ще се извършат със собствени сред-
ства на дружеството.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.16, чл.17, ал.1, т.15 и чл.19 от Наредба 
№8 за условията и реда за упражняване правата на собстве-
ник от Община Плевен върху общинската част от капитала на 
търговските дружества по предложение от ПК по „Бюджет и 
финансова политика”, с вх.№ ОбС-0171-10/28.06.2016 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 
г., Протокол № 12, 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 № 225/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закриване на Дом за деца, лишени от роди-

телска грижа „Детелина”, град Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно-

то самоуправление и местната администрация, чл.36в, ал.2, 
ал.3, т.1, във връзка с ал.1, т.2 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Закрива социалната услуга Дом за деца, лишени от ро-
дителска грижа „Детелина” гр. Плевен, делегирана от Дър-
жавата дейност, считано от 01.09.2016 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всич-
ки необходими правни и фактически действия, във връзка с 
изпълнението на т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.36в, ал.2, ал.3, т.1, във 
връзка с ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0399/15.06.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 5 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 226/30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински недви-

жим имот на собствениците на законно построени сгради 
върху него УПИ ХІІ - 8670, кв.74, ул.”Ген. Ганецки”№27, гр. 
Плевен - поземлен имот с идентификатор 56722.661.712

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска соб-
ственост, актуван с АОС №35314 от 15.12.2008 г., находящ 
се в град Плевен, ул.”Ген. Ганецки” №27, представляващ 
застроен поземлен имот с идентификатор 56722.661.712 с 
площ 270 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 10 м./, а по плана за регу-
лация на града УПИ ХІІ-8670, кв.74, отреден за жилищно 
строителство, на Теодор Цецов Иванов и Мартин Цецов 
Иванов - наследници на законно построени в имота сгради, 
за сумата от 24 000 лв. без ДДС, представляваща разликата 
между цената на правото на собственост на земята и цената 
на реализираното право на строеж върху нея.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор с правоимащите лица за продажба на имота, 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 местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 
от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0396/15.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, 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 № 227/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - 

външен гараж, в сграда с идентификатор: 56722.659.880.2 
гр. Плевен, ул.”Вардар”№5, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти - общинска собственост в Община Пле-
вен за 2016 г., в раздел ІІІ, буква Б. Имоти, които Община 
Плевен има намерение да продаде с недвижим имот - част-
на общинска собственост - външен гараж, едноетажна, 
полумасивна сграда с идентификатор 56722.659.880.2 със 
застроена площ 19 кв.м., разположен в поземлен имот с 
идентификатор 56722.659.880, а по регулационния план на 
града - УПИ ХVІІ, кв.85а, отреден за жилищно строител-
ство, находящ се в гр. Плевен, ул.”Вардар”№5, актуван с 
АОС №38955/06.06.2013 г.

2. Да се продаде недвижим имот - частна общинска 
собственост - външен гараж, едноетажна, полумасивна 
сграда с идентификатор 56722.659.880.2 със застроена 
площ 19 кв.м., разположен в поземлен имот с идентифи-
катор 56722.659.880, а по регулационния план на града 
- УПИ ХVІІ, кв.85а, отреден за жилищно строителство, 
находящ се в гр. Плевен, ул.”Вардар”№5, актуван с АОС 
№38955/06.06.2013 г., чрез публичен търг с тайно надда-
ване, с предварително представяне на предложенията от 
участниците в администрацията на Община Плевен, при 
първоначална цена 6 000 лева без ДДС и депозит за участие 
в размер на 10% от първоначалната цена.

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

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор за продажба на имота по т.2, 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 Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, 
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
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ност, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и 
ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0406/17.06.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, 
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 № 228/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на масивна двуетажна сграда с 

идентификатор 56722.618.57.1 в Парк „Кайлъка”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, 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. Да се продаде недвижим имот - частна общинска соб-
ственост, сграда с идентификатор 56722.618.57.1, находяща 
се в град Плевен, Парк „Кайлъка”, представляваща двуе-
тажна масивна вилна сграда със застроена площ 125 кв.м., 
актувана с АОС №41320/28.09.2015 г., чрез публичен търг 
с тайно наддаване, с предварително представяне на пред-
ложенията от участниците в администрацията на Община 
Плевен, при първоначална цена 136 000 лева без ДДС и де-
позит за участие в размер на 10% от първоначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи коми-
сия, която до организира и проведе търга.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор 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 Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински 
съвет- Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0405/17.06.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 
г., Протокол № 12, 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 № 229/30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на масивна триетажна сграда с 

идентификатор 56722.618.1.15 в Парк „Кайлъка”
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, 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. Да се продаде недвижим имот - частна общинска соб-
ственост, актуван с АОС №38095/29.10.2012 г., находящ се 
в град Плевен, Парк „Кайлъка”, представляващ масивна 
триетажна вилна сграда, с идентификатор 56722.618.1.15, 
със застроена площ 341 кв.м., чрез публичен търг с тайно 
наддаване, с предварително представяне на предложенията 
от участниците в администрацията на Община Плевен, при 
първоначална цена 341 000 лева без ДДС и депозит за учас-
тие в размер на 10 % от първоначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи коми-
сия, която да организира и проведе търга.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор 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 Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съ-
вет Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0212-1/16.06.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 
г., Протокол № 12, 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 № 230/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собстве-

ност на Община Плевен на четири имота - собственост 
на „ТЕМА ИНВЕСТ” ООД, находящи се в град Плевен, 
ж.к.”Сторгозия” кв.700з по действащия подробен устрой-
ствен план на града

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, 
т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема фирма „Тема Инвест” ООД да прехвърли безвъз-
мездно в собственост на Община Плевен 4 /четири/ броя не-
движими имот, находящи се в град Плевен, ж.к.”Сторгозия” 
кв.700з, представляващи части от улица по действащия под-
робен устройствен план на града, а по кадастралната кар-
та - урбанизирана територия с начин на трайно ползване за 
второстепенна улица и идентификатори както следва:

ПИ 56722.655.244 с площ 906 кв.м.
ПИ 56722.655.221 с площ 686 кв.м.
ПИ 56722.655.246 с площ 1 094 кв.м.
ПИ 56722.655.243 с площ 2 409 кв.м.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до-

говор за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Общи-
на Плевен на имотите по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
всички необходими правни и фактически действия във връз-
ка с изпълнението на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 
от Закона за общинската собственост и чл.5, т.2 от Наред-
ба №7 на Общински съвет - Плевен по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0290/15.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 11 от 

дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 231/30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление 

на Висшия съдебен съвет за нуждите на Окръжен съд - 
гр. Плевен, част от нежилищен имот - частна общинска 
собственост, находящ се на ІІ етаж в масивна сграда на 
ул.”Д. Константинов” №23б, гр. Плевен, актуван с АОС 
№37300/15.12.2011 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Да се предостави безвъзмездно за управление на Висшия 
съдебен съвет за нуждите на Окръжен съд - Плевен за срок 
от 5 год., считано от 01.01.2017 г., недвижим, нежилищен 
имот- частна общинска собственост, представляващ част от 
самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.4.3 - 
помещение №1 с площ 40 кв.м., находящо се на втори етаж в 
сградата на ул.”Д. Константинов”№23б, гр. Плевен, актуван 
с АОС №37300/15.12.2011 г.

Всички разходи свързани с основни ремонти, данък сгради 
и такса смет за имота, пропорционално на предоставената 
общинска площ се заплащат от Висшия съдебен съвет. Кон-
сумативните разходи, свързани с ползването на имота, както 
и текущи ремонти са за сметка на Окръжен съд - гр. Плевен.

Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи дого-
вор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Висшия 
съдебен съвет, 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 местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 
и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0410/21.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 
12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 232/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване 

на Сдружение „Дружество на писателите - град Плевен” 
върху недвижим имот- частна общинска собственост, на-
ходящ се на ул.”Любен Каравелов”№3а, гр. Плевен, актуван 
с АОС №37298/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона 
за общинската собственост и чл.62, ал.3, 4 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно права на ползване на Сдру-
жение „Дружество на писателите - град Плевен” върху не-
движим, нежилищен имот- частна общинска собственост, 
представляващ част от масивна двуетажна сграда с иденти-
фикатор 56722.659.627.1 - втори етаж от „Дачева къща” с 
площ 88,50 кв.м., находящ се в гр. Плевен, ул.”Любен Кара-
велов” №3а, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.

2. Безвъзмездното право на ползване да бъде учредено за 
срок от 5 /пет/ години.

3. Разходите свързани с текущото обслужване и поддръжка на 
имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за сметка 
на Сдружение „Дружество на писателите - град Плевен”.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с 
Председателя на сдружението, договор за безвъзмездно пра-
во на ползване на имота по т.1, съгласно действащите зако-
нови разпоредби и условията по предходните точки.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинска-
та собственост и чл.62, ал.3, 4 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0398/15.06.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 
г., Протокол № 12, 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 № 233/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване 

на Сдружение „Съюз на математиците в България” върху 
недвижим, нежилищен имот - частна общинска собстве-
ност, представляващ част от самостоятелен обект в 
сграда, находящ се в гр. Плевен, ул.”Вардар”№9, актуван с 
АОС №37288/14.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и 
чл.62, ал.3, 4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване върху не-
движим, нежилищен имот - частна общинска собственост, 
представляващ част от самостоятелен обект в сграда с иден-
тификатор 56722.659.889.1.25 - голяма зала с площ 48,30 
кв.м. и един бр. офис помещение с площ 11,20 кв.м., нахо-
дящи се срещу главния вход на клуба, заемащ част от пар-
терния етаж на жил.бл.”Лазур”, ул.”Вардар”№9, гр. Плевен, 
актуван с АОС №37288/14.12.2011 г. на Сдружение „Съюз 
на математиците в България” за срок от 7 /седем/ години. 
Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване 
и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови 
отпадъци са за сметка на Сдружение „Съюз на математици-
те в България”.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с 
Председателя на Сдружение „Съюз на математиците в Бъл-
гария” договор за безвъзмездно право на ползване на имота 
по т.1, съгласно действащите 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 мест-

ното самоуправление и местната администрация, чл.39, 
ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3, 4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0397/15.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, 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 № 234/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване 

на „Народно читалище Пробуда - 1997”, с. Дисевица, върху 
част от общински недвижим имот нежилищен имот, на-
ходящ се в с.Дисевица, актуван с АОС №31597/19.05.2000 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона 
за общинската собственост, чл.62, ал.3, 4 и 5 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване върху част 
от недвижим, нежилищен имот, представляващ помещение 
с площ от 23кв.м., разположено в югозападната част на ед-
ноетажна масивна сграда - Автоспирка, находяща се в кв.65 
по плана на с. Дисевица, актуван с АОС №31597/19.05.2000 
г., на „Народно читалище Пробуда-1997” - с. Дисевица.

2. Безвъзмездното права на ползване да се учреди за срок 
от 10 /десет/ години.

3. Консумативните разходи свързани с текущото обслужване 
и поддръжка на имот, както и такса смет за имота са за сметка 
на „Народно читалище Пробуда - 1997” - с. Дисевица.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с 
Председателя на „Народно читалище Пробуда - 1997” - с. 
Дисевица договор за безвъзмездно право на ползване на 
имота по т.1, съгласно действащите разпоредби и условията 
по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската 
собственост, чл.62, ал.3, 4 и 5 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0408/20.06.2016 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 
г., Протокол № 12, 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 № 235/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване на част от 

имот - публична общинска собственост за разполагане на 
пчелини

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.11, ал.2 и чл.12 
от Закона за пчеларството и влязло в сила Решение№260 от 
27.05.2016 г. на Административен съд - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Не дава съгласие за учредяване на право на ползване върху 
част от ПИ №081006 - общинска публична собственост, с НТП 
„Природна забележителност”, находящ се в местност „Студе-
нец” в землището на с.Горталово, Община Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необ-
ходимите правни и фактически действия по изпълнение на 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за 
пчеларството и влязло в сила Решение№260 от 27.05.2016 
г. на Административен съд - Плевен по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0391/14.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 16 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 236/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Об-

щина Плевен и Янко Емилов Янков върху недвижим имот, 
представляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ 
ХІІ-325, кв.63 по плана на с.Брестовец, община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.60, ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, 
находящ се в с.Брестовец, Община Плевен, представляващ 
застроен урегулиран поземлен имот - УПИ ХІІ-325, кв.63, 
целият с площ 1 026 кв.м., чрез продажба на 6 кв.м. прида-
ваема част, общинска собственост и изкупуване на 70 кв.м. 
отчуждаема част, собственост на Янко Емилов Янков, като 
за изравняване на дяловете Община Плевен следва да запла-
ти на съсобствениците разликата в цената на придаваемите 
и отчуждаемите части в размер на 294 /двеста деветдесет и 
четири/ лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за прекратяване на съсобственост, съгласно норма-
тивните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, 
т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост и чл.60, ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0385/09.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, 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 № 237/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на 

Община Плевен на имот - частна държавна собственост, 

находящ се в град Плевен, бул.”Ген. Скобелев” бл.№1 - бивш 
„Център за обучение по гражданска защита”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, 
т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Плевен да изготви предло-
жение до Министерския съвет на Република България, чрез 
Областен управител - Плевен за безвъзмездно прехвърляне 
в собственост на Община Плевен на недвижим имот - част-
на държавна собственост, съгласно АДС №4055/27.09.2006 
г., находящ се в град Плевен, бул.”Ген. Скобелев”№1, 
бл.№1, представляващ самостоятелен обект на две нива, 
състоящ се от:

І-ви етаж с шест помещения и коридор със застроена 
площ от 150кв.м.

Централен вход с предверие и коридор към първия етаж 
със застроена площ от 33 кв.м.

ІІ-ри етаж със седем помещения и коридор със застроена 
площ от 350 кв.м.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Общи-
на Плевен на имотите по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприема 
всички необходими правни и фактически действия във връз-
ка с изпълнението на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 
от Закона за общинската собственост и чл.5, т.1 от Наред-
ба №7 на Общински съвет - Плевен по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0402/15.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 18 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №238/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти пуб-

лична общинска собственост в училища и детски градини
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и 
чл.14, чл.79, чл.98 и чл.103 от Наредба №7 на Общински 
съвет- Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

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

 - Част от физкултурен салон в СДГ №11 „Теменуга” Пле-
вен с площ 30 кв.м. за провеждане на занимания по футбол, 
при първоначална наемна цена на час 6,90 лв. Депозит за 
участие 40,00 лв.;

 - Част от физкултурен салон в ЦДГ №8 „Щурче” Плевен с 
площ 30кв. м. за провеждане на занимания по народни тан-
ци, при първоначална наемна цена на час 6,90 лв. Депозит 
за участие 40,00 лв.;

 - Част от физкултурен салон в ЦДГ №8 „Щурче” Плевен 
с площ 30кв.м. за провеждане на занимания по футбол, при 
първоначална наемна цена на час 6,90 лв. Депозит за учас-
тие 40,00 лв.;

 - Физкултурен салон в НУ „Патриарх Евтимий” Плевен 
с площ 30кв.м. за провеждане на занимания по футбол, при 
първоначална наемна цена на час 6,90 лв. Депозит за учас-
тие 40,00 лв.;

2. Ползването на имотите по т.1 от спечелилия съответната 
процедура наемател не може да пречи или ограничава учеб-
ните дейности в учебното и детско заведение.

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

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

от настоящото Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 
от Закона за общинската собственост и чл.14, чл.79, чл.98 и 
чл.103 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0386/10.06.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, 
точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с официалния пе-
чат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 239/30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - пуб-

лична общинска собственост, на територията на град 
Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение - пави-
лион

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона 
за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, 
ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години част 
от имот - публична общинска собственост, представля-
ващ терен с площ 9,00 кв.м., за поставяне на премества-
емо съоръжение - павилион №9, находящ се в гр. Плевен, 
ул.”Бъкстон”, кв.33, на основание одобрена от Главния ар-
хитект на Община Плевен схема за поставяне от 10.09.2013 
година.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при пър-
воначална цена в размер на 27,90 лв./месец без ДДС, изчис-
лена в съответствие с Решение №522/29.04.2009 г. на Об-
щински съвет - Плевен.

3. Отдаването под наем на част от имот- публична общин-
ска собственост, да се извърши чрез публично оповестен 
конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне 
на предложения от участниците в Администрацията на Об-
щина Плевен.



5брой 5 (29), 
11 юли 2016 г. 

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи коми-
сия, която да организира и проведе публично оповестения 
конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години 
на част от имот - публична общинска собственост, предста-
вляващ терен с площ от 9,00 кв.м., находящ се в гр. Плевен, 
ул.”Бъкстон”, кв.383, на основание одобрена от Главния ар-
хитект на Община Плевен схема за поставяне от 10.09.2013 г.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомоще-
но от него лице да сключи договор за наем със спечелилия 
участник съгласно протокола на конкурсната комисия.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общин-
ската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0407/17.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, 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 № 240/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне за управление на Агенция 

по вписванията за нуждите на Служба по вписванията и 
Служба по регистрация - Плевен, недвижим, нежилищен 
имот - частна общинска собственост, представляващ 
част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.765.2.8 - стая №436, находяща се в администра-
тивна сграда на ул.”Д. Константинов”№23, град Плевен, 
актуван с АОС №39762/25.11.2013г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление недви-
жим, нежилищен имот - частна общинска собственост, 
представляващ част от самостоятелен обект в сграда с иден-
тификатор 56722.660.765.2.8 с предназначение „За офис” - 
стая №436 с площ 14,72 кв.м. в административната сграда 
на ул.”Д. Константинов”№23, гр. Плевен, актуван с АОС 
№39762/25.11.2013 г. на Агенция по вписванията за нуж-
дите на Служба по вписванията и Служба по регистрация 
- Плевен, за срок от 5 /пет/ години. Консумативните разхо-
ди, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, 
както и данък сгради и такса битови отпадъци за имота са за 
сметка на Агенция по вписванията, Служба по вписванията 
и Служба по регистрация - Плевен.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Изпъл-
нителния директор на Агенцията по вписванията, съгласно 
действащите разпоредби.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.12, 
ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0380/07.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 
21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 241/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1591/16.09.2015 г. 

на Общински съвет- Плевен, за приемане на Годишен план 
за ползване на дървесина от горските територии - соб-
ственост на Община Плевен, през 2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии - държав-
на и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти и на основание чл.14в, ал.6 от 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1/2012 
г. за контрола и опазването на горските територии /ДВ, бр.79 
от 2015 г./

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение №1591/16.09.2015 г. на Общински съ-
вет - Плевен, в частта на т.1, която придобива следния вид:

„1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от 
горските територии - собственост на Община Плевен, през 
2016 г., както следва:

(виж Таблицата)
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.7 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии - държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти и на основание чл.14в, ал.6 от Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба №1/2012 г. за контрола 
и опазването на горските територии /ДВ, бр.79 от 2015 г./ по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0413/21.06.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 
12, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 242/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение 

№177/27.04.2016 г. на Общински съвет - Плевен, за кан-
дидатстване на Община Плевен с Проект „Подобряване 
на условията за предоставяне на модерни образователни 
услуги в областта на образованието” по Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, 12 
и 23 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Текстът на т.2 от Решение №177/27.04.2016 г. на Об-
щински съвет - Плевен се изменя и допълва, като придобива 

следната редакция:
„Гарантира, че е осигурена устойчивост на проект „По-

добряване на условията за предоставяне на модерни обра-
зователни услуги в областта на образованието” и, че вклю-
чените в проекта образователни институции няма да бъдат 
закривани за период не по-малък от 5 години след крайното 
плащане към Община Плевен”.

2. Останалата част от Решение №177/27.04.2016 г. на Об-
щински съвет- Плевен, остава непроменена.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, 12 и 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0309-1/17.06.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Про-
токол № 12, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 243/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение 

№178/27.04.2016 г. на Общински съвет - Плевен, за канди-
датстване на Община Плевен с Проект „Осигуряване на 
устойчива градска среда на Плевен” по Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, 12 
и 23 от Закона за местното самоуправление и местната ад-

министрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Текстът на т.2 от Решение №178/27.04.2016 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, се изменя и допълва, като придобива 
следната редакция:

„Гарантира, че е осигурена устойчивост на проект „Оси-
гуряване на устойчива градска среда на Плевен” и, че видът 
и предназначението на включените в проекта обекти няма 
да бъдат променяни за период не по-малък от 5 години след 
крайното плащане към Община Плевен.”

2. Останалата част от Решение №178/27.04.2016 г. на Об-
щински съвет - Плевен, остава непроменена.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, 12 и 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0313-1/17.06.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Про-
токол № 12, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 244/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Схема за поставяне на декоративни све-

тещи пана в Централната градска част на гр. Плевен 

- ул.”Данаил Попов”, ул.”Димитър Константинов” и 
ул.”Сан Стефано” на основание чл.56 от ЗУТ

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, на основание чл.56, ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 за реда за 
поставяне на преместваеми съоръжения на територията на 
Община Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема предложението за схема за поставяне на декора-
тивни светещи пана, разположени на срещуположни елек-
трически стълбове, премоствайки уличното платно, в Цен-
тралната градска част на гр. Плевен, по ул.”Данаил Попов”, 
ул.”Димитър Константинов” и ул.”Сан Стефано”.

2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен или 
оправомощено лице да издаде разрешение за поставяне на 
определените позиции от схемата.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, на осно-
вание чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията, 
чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 за реда за поставяне 
на преместваеми съоръжения на територията на Община 
Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0421/21.06.2016 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., 
Протокол № 12, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 245/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет - Пле-

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

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и §17 от ПР на 
Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обектите от №1 до №16 от приложения списък, които са 
разрешени по реда на отменената ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ се 
запазват във вида и размерите съгласно строителните им кни-
жа до реализиране на строежите, по действащите подробни 
устройствени планове за период от не повече от пет години от 
влизане в сила на решението. При възникване на инвестицион-
на инициатива /извън случаите по чл.195 от ЗУТ/ за реализаци-
ята на плана или за други нужди на Община Плевен, придру-
жени със становище на ЕСУТ при Община Плевен, Кметът на 
Общината да предприеме действия за премахване на обектите.

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

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

4. Преустройства в обектите са допустими само при спаз-
ване на разпоредбите на ЗУТ и при задължително запазване 
на съществуващите размери и конструкция на обекта.

5. Неразделна част от настоящото Решение и Списък с оп-
исание на 16 бр. обекти.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и §17 от ПР на Закона за устройство на 
територията по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0422/21.06.2016г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Про-
токол № 12, точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 246/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за мотивирано предписание за из-

менение на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти 652.579 в кв.607 по пла-
на на гр. Плевен и 56722.708.162 в м.”Акчара” 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 админи-
страция, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство 
на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен ус-
тройствен план - План за регулация и застрояване за по-
землени имот 652.579 в кв.607 по плана на гр. Плевен и 
56722.708.162 в м.”Акчара” в землището на гр. Плевен, соб-
ственост на Васил Василев Гоговчев и УПИ ІV - „За озеле-
няване” - публична общинска собственост в кв.607 по плана 
на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след вземане на 
съгласие на комисията по чл.17 от Закона за опазване на зе-
меделските земи за включване в строителните граници на 
ПИ 708.162 при условията на чл.20а от Закона за опазване 
на земеделските земи, да допусне с мотивирано предписа-
ние на основание чл.135, ал.3 от Закона за устройства на 
територията да се изработи проект за изменение на дейст-
ващия Подробен устройствен план- План за регулация и 
застрояване за поземлени имоти 652.579 в км.607 по плана 
на гр. Плевен и 56722.708.162 в м.”Акчара” в землището на 
гр. Плевен, собственост на Васил Василев Гоговчев в УПИ 
ІV - „За озеленяване” - публична общинска собственост в 
кв.607 по плана на гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на те-
риторията по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0414/21.06.2016 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 
г., Протокол № 12, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

землище
отдел

подотдел
(стар)

отдел
подотдел

(нов)
Площ

дка
дървесен вид; вид сеч; начин на 

ползване Прогнозен добив

1. Върбица

№106061 313-ж 313-г 12 цр;кдб-20% постепенно-котловина
местно население-план-извлечение 25 пл.куб.м

№106061 313-ж 313-к 76 цр;кдб-25% постепенно-котловина
местно население-план-извлечение 195 пл.куб.м

№100291 315-м1 315-б2  6 акация-гола сеч - мес. насел. - план. - извл. 70 пл.куб.м
№000291 315-ф 315-ш  7 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 30 пл.куб.м
№104121 315-а1 315-и1  2 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 20 пл.куб.м
№104073 315-г1 315-п1  3 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 20 пл.куб.м
Общо Върбица 106 За местното население 360 пл.куб.м
2. Бръшляница

№000187 314-е 44 акация-гола сеч-местно насел. ЛУП- 
остатък от 2015г. 396 пл.куб.м

Общо Бръшляница 44 За местното население 396 пл.куб.м
3. Коиловци
№000167 317-н1 317-о1 21 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 70 пл.куб.м
№000156 317-с1 317-у1  2 акация-гола сеч - мес.населеЛУП 5 пл.куб.м
 №000158 317-р1 317-т1  6 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 15 пл.куб.м
Общо Коиловци 29 За местното население 90 пл.куб.м
4. Горталово

№089113 280-и1 280-с1  75 бл,цр-30%гр.пост.м.насел.пл-извл. 
Остатък от 2015г. 350 пл.куб.м

Общо Горталово  75 За местното население 350 пл.куб.м
5. Гривица
№226001 255-а 255-a 104 цр,кдб,30% постепенно-котловина 319 пл.куб.м
Общо Гривица 104 За местното население 319 пл.куб.м
6. Пелишат

№148110 245-а 245-в 11 акация-гола сеч-м.насел. план извлечение 
от 2013 г. 100 пл.куб.м

Общо Пелишат 11 За местно население 100 пл.куб.м
7. Тученица
№000118 249-г 249-в  7 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 45 пл.куб.м
№000164 249-д 249-г  3 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 20 пл.куб.м
Общо Тученица 10  За местното население 65 пл.куб.м
8. Бохот
№000079 244-х 244-м 31 акация-гола сеч м. населен. ЛУП 330 пл. куб.м
№000136 277-у 277-ц 9 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 80 пл. куб.м
№000138 277-ф 277-ч 1 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 10 пл. куб.м
№000127 277-х 277-ш 8 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 70 пл. куб.м
№000131 277-а1 277-е1 4 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 35 пл. куб.м
№000692 244-а 244-а 47 чтп,бврб-гола продажба 840 пл.куб.м

Общо Бохот 53
47

За местно население 
За продажба

525 пл.куб.м
840 пл.куб.м

9. Радишево
№000189 262-а 262-а 45 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 310 пл.куб.м
Общо Радишево 45 За местно население 310 пл.куб.м
10. Брестовец

№000234 - остат. 277-т 277-х 70 ак.гола сеч-мес.население ЛУП 
За месно население - остатък от 2015г. 500 пл.куб.м

Общо Брестовец 70 За местно население 500 пл.куб.м
11. Ласкар                          
№069028 231-ю 231-ю 25 едлп,здб,цр-пробирка20% 103 пл.куб.м
№000228;000230;
000231 278-ф1 278-т1 15 чб-прореждане -20%

продажба 80 пл.куб.м

№000141 278-р 278-р 25 чб-прореждане - 20% 
продажба 190 пл.куб.м

№000150 278-у 278-у 9 бб;чб-прореждане - 20%
продажба 50 пл.куб.м

Общо Ласкар  25
49

За местно население
За продажба

103 пл.куб.м
320 пл.куб.м

12. Николаево
№117003 221-ю,в1 221-я 90 цр,кгбр- пост.-котл. 25% пл.извл. 200 пл.куб.м
Общо Николаево 90 За местното население 200 пл.куб.м
13. Беглеж
№191113 216-а 213-а  130 бл,цр-30% пост.котл. м.насел.пл-извл. 354 пл.куб.м
Общо Беглеж  130 За местното население 354 пл.куб.м
14. Плевен
№512016 303-г 303-д 63 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 370
№048013 303-к 303-р 12 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 90
№512019 303-е1 303-с1 163 акация-гола сеч - мес.насел. план-извл. 1260
Общо Плевен  238 За местното население 1720 пл.куб.м

1030 ВСИЧКО ЗА МЕСТНО НАСЕЛ. 5392 пл.куб.м
 96 ВСИЧКО ЗА ПРОДАЖБА 1160 пл.куб.м

ВСИЧКО За 2016 г. 1126 6552 пл.куб.м

Таблица към Решение № 241/30.06.2016 г., точка I
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Р Е Ш Е Н И Е № 247/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план - 

Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасета на ел. провод и водо-
провод до поземлен имот 162009, в местността „Барата” 
в землището на с. Тученица

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и 
т.11от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, 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 ус-
тройствен план - Парцеларен план на елементите на тех-
ническата инфраструктура за прокарване на трасета на ел. 
провод и водопровод до поземлен имот 162009, в местност-
та „Барата” в землището на с.Тученица, преминаващи със 
сервитут през поземлен имот 161008, с начин на трайно 
ползване - местен път - публична общинска собственост.

2. Дава съгласие на ЕТ „Тодоров - 35 - Георги Тодоров” за 
прокарване на трасета на ел. провод и водопровод до по-
землен имот 162009, в местността „Барата” в землището на 
с.Тученица, преминаващи със сервитут през поземлен имот 
161008, с начин на трайно ползване - местен път - публична 
общинска собственост.

3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-

тройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-

щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на терито-
рията 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.11от 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 Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0415/21.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 29 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 248/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
047033 в местността „Къшински дол” в землището на 
с.Къшин, парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване на подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 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 устрой-
ство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 047033 в местност-
та „Къшински дол” в землището на с.Къшин и парцеларни 
планове на елементите на техническата инфраструктура. 
При изработване на подробния устройствен план да се спаз-
ват 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 устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 047033 в местността 
„ Къшински дол” 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 дейст-
вия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на терито-
рията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на терито-
рията 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 мест-
ното самоуправление и местната администрация, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 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 те-
риторията по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0416/21.06.2016 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 
г., Протокол № 12, точка 30 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 № 249/30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.716.377 в местността „Табакова чешма” в земли-
щето 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 администра-
ция, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 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 устрой-
ство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.716.377 в 
местността „Табакова чешма” в землището на гр. Плевен и 
парцеларни планове на елементите на техническата инфра-
структура. При изработване на подробния устройствен план 
да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове те-
ритории и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.716.377 
в местността „Табакова чешма” в землището на гр. Плевен 
и парцеларни планове на елементите на техническата ин-
фраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на 
територията, свързани с изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на терито-
рията 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 мест-
ното самоуправление и местната администрация, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 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 те-
риторията по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0417/21.06.2016 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 
г., Протокол № 12, точка 31 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 № 250/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план - 

Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасе за разпределителен газо-
провод до поземлен имот с идентификатор 56722.382.668, 
в местността „Кожухарска чешма” в землището на гр. 
Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.128, 
ал.13 от ЗУТ, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план - 
Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за трасе на разпределителен газопровод до 
поземлен имот с идентификатор 56722.382.668, в мест-
ността „Кожухарска чешма” в землището на гр. Плевен, 
преминаващ със сервитут през следните поземлени имо-
ти: поземлен имот 561.434, с начин на трайно ползване 
- път от републиканската пътна мрежа; поземлен имот 
382.174, с начин на трайно ползване - селскостопански 
път в местността „Кожухарска чешма”, публична общин-
ска собственост и поземлен имот 561.197 с начин на трай-
но ползване - пасище в местността „Габровец”, публична 
общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Решение.

3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен вест-
ник” съгласно чл.129, ал.1 от Закона за устройство на тери-
торията.

4. Настоящото решение може да се обжалва в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

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, чл.128, ал.13 от ЗУТ, 
на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на тери-
торията по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0418/21.06.2016 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., 
Протокол № 12, точка 32 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 251/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план - 

Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасета на ел. провод и во-
допровод до поземлен имот 404138, в местността „Около 
града” в землището на гр. Славяново

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 админи-
страция, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.128, 
ал.13 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план - Пар-
целарен план на елементите на техническата инфраструкту-
ра за трасета на ел. провод и водопровод до поземлен имот 
404138, в местността „Около града” в землището на гр. Сла-
вяново, преминаващи със сервитут през поземлени имот 
501 с начин на трайно ползване - ведомствен път, публична 
общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Решение.

3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен вест-
ник”, съгласно чл.129, ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията.

4. Настоящото решение може да се обжалва в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

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, чл.128, ал.13 и чл.129, 
ал.1 от Закона за устройство на територията по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0419/21.06.2016 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 
33 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 252/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.757.307 в местността „Плочата” в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техни-
ческата инфраструктура и одобряване на задание за изра-

ботване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от 

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 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 устрой-
ство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.307 в 
местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура. 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 те-
ритории и устройствени зони.

2.Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.307 в местността „Плочата” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на 
територията, свързани с изпълнение на настоящото Реше-
ние.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на терито-
рията 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 мест-
ното самоуправление и местната администрация, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и 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 те-
риторията по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0420/21.06.2016 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 
г., Протокол № 12, точка 34 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 253/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за отпуска-

не на персонална пенсия на Малина Бисерова Младенова по 
реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигу-
рителния стаж

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите 
и осигурителния стаж, и чл.92 от Кодекса за социалното 
осигуряване 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министер-
ския съвет на Република България за отпускане на персо-
нална пенсия на Малина Бисерова Младенова от град Пле-
вен, по реда на чл.92 от КСО.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.4, 
т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурител-
ния стаж, и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0401/15.06.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Протокол № 
12, точка 35 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №254/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за отпускане 

на персонална пенсия на Лазар Любенов Димитров по реда 
на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурител-
ния стаж

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите 
и осигурителния стаж, и чл.92 от Кодекса за социалното 
осигуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министер-
ския съвет на Република България за отпускане на персо-
нална пенсия на Лазар Любенов Димитров от град Плевен, 
по реда на чл.92 от КСО.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите 
и осигурителния стаж, и чл.92 от Кодекса за социалното 
осигуряване по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0400/15.06.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 36 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 255/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова по-

мощ на Бисер Тодоров Димитров
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само-

управление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от §42-14 
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” 
дейност 122 „Общинска администрация” по бюджета на 
Община Плевен за 2016 година, в размер на 500 /петстотин/ 
лева на Бисер Тодоров Димитров.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0361/26.05.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 37 от дневния ред, и е 

подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 256/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен да 

представлява Община Плевен в заседание на Общото съ-
брание на Асоциация по ВиК - Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен 
- Георг Леонидов Спартански, да представлява Община 
Плевен в заседанието на Общото събрание на Асоциация 
по ВиК - Плевен, насрочено за 20.07.2016г., като гласува по 
точките от дневния ред, както следва:

1. Приемане на решение за изразяване на съгласие за из-
пълнение на проект „Интегриран воден цикъл Плевен - До-
лна Митрополия” на Община Долна Митрополия - да гласу-
ва „ЗА” приемане на решение за изразяване на съгласие за 
изпълнение на проекта.

2. Приемане на решение за изразяване на съгласие за из-
пълнение на проект „Интегриран воден цикъл Плевен - До-
лна Митрополия” на Община Плевен - да гласува „ЗА” при-
емане на решение за изразяване на съгласие за изпълнение 
на проекта.

ІІ. Определя като резервен представител на Община Пле-
вен арх. Невяна Иванчева - Заместник-кмет на Община Пле-
вен , в случай на невъзможност на основния представител 
да присъства на заседанието на Общото събрание на Асоци-
ацията по ВиК - Плевен.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всич-
ки необходими правни и фактически действия в изпълнение 
на настоящото Решение.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 257/30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Санкция по договор № BG161PO001/1.5-

03/2011/004-S-2 от 11.04.2014 г. за възлагане на общест-
вена поръчка с предмет: „Реконструкция, подобрения, 
разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа - 
инженеринг” в рамките на проект „Интегриран градски 
транспорт на Плевен” финансиран от ОПРР 2007-2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие „Тролейбусен транспорт” ЕООД да извър-
ши прихващане с вземането си за неустойка към „Електро-
транспорт - Плевен”, гр. София в размер на 766 240 лв. и да 
изплати сумата от 153 248,00 лв. по фактури №.0000000018 
от 01.04.2016 г. и №0000000019 от 01.04.2016 г.

2. Дава съгласие за започване на преговори за окончател-
но уреждане на финансовите отношения между страните, а 
именно: „Тролейбусен транспорт” ЕООД гр. Плевен, Общи-
на Плевен и „Електротранспорт - Плевен” гр. София.

3. Дава съгласие за подготовка на споразумение между 
страните „Тролейбусен транспорт” ЕООД гр. Плевен, Об-
щина Плевен и „Електротранспорт - Плевен гр. София, кое-
то да бъде внесено за обсъждане и одобрение от Общински 
съвет.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен и Управителя на 
„Тролейбусен транспорт” ЕООД гр. Плевен да извършат 
всички необходими правни и фактически действия, във 
връзка с изпълнението на т.1, т.2 и т.3.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0430/27.06.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.06.2016 г., Протокол № 12, точка 39 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 258/ 30.06.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Диагностич-

но-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.137, ал.1, т.1 и 4 във връзка с чл.148, ал.1, т.1 
от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и 3 от Наредба № 8 за 
условията и реда за упражняване на правата на собственик 
от Община Плевен върху общинската част от капитала на 
търговските дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава капитала на “Диагностично - консултативен 
център ІІІ - Плевен” ЕООД от 321 990 (триста двадесет и 
една хиляди деветстотин и деветдесет) лева на 331 990 (три-
ста тридесет и една хиляди деветстотин и деветдесет) лева 
чрез увеличаване на дяловете от 32 199 (тридесет и два хи-
ляди сто деветдесет и девет) по 10 лева всеки един на 33 199 
(тридесет и три хиляди сто деветдесет и девет) дяла по 10 
лева всеки един.

2. Приема промени в дружествения договор на “Диагно-
стично - консултативен център ІІІ - Плевен” ЕООД, нера-
зделна част от настоящото решение.

3. Задължава управителя на “Диагностично - консултати-
вен център ІІІ - Плевен” ЕООД да извърши необходимите 
правни и фактически действия пред Агенцията по вписва-
нията - Търговски регистър за отразяване на настъпилите 
промени вследствие взетото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, 
т.1 и 4 във връзка с чл.148, ал.1, т.1 от Търговския закон, 
чл.17, ал.1, т.2 и 3 от Наредба № 8 за условията и реда за 
упражняване на правата на собственик от Община Плевен 
върху общинската част от капитала на търговските друже-
ства по предложение от ПК по „Здравеопазване и социална 
политика”, с вх.№ ОбС-0432/29.06.2016г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.06.2016 г., Про-
токол № 12, точка 40 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Девет плевенски отбора от 
пет вида спорт достигнаха до 
финалите на Ученически игри 
2015/2016 г. Надпреварата при-
ключи през юни. Най-успешни 
се оказаха учениците от Гимна-
зията с преподаване на чужди 
езици (ГПЧЕ), Математическата 
гимназия (МГ) „Гео Милев” и 
СОУ „Пейо Яворов”. 

На почетната стълбичка се 
изкачи отборът по шахмат на 
МГ „Гео Милев”, който успя да 
извоюва сребърните медали. Ръ-
ководителят на шахматния тим 

Всеволод Капустянов разказа, 
че в оспорвата борба за първото 
място са отстъпили единствено 
на СМГ „Паисий Хилендарски” 
- София. Младите плевенски 
математици завършват турнир-
ната борба с 15 мач-точки от 18 
възможни (за отборна победа 
се дават 2 точки, за равен мач 
- 1 точка и за загуба - 0 точки). 
Отборът на МГ е в състав: Ва-
лентин Митев, Владимир Вър-
банов, Стилиян Нановски, Ни-
кола Ненков и Галина Николова. 
В индивидуалното класиране на 

Сребърни медали за плевенски състезатели
от тазгодишните Ученически игри

- Г-жо Митранова, като че тазгодишните Ученически игри се радваха  
на интерес от страна на много отбори. Въпреки все по-малкото средства, 
които училищата отделят за масов спорт, се забелязва устойчива тенденция 
към колективните спортове, практикувани от децата. Каква е статистиката, 
която прави отделът по „Младежки дейности, спорт и туризъм” в Община 
Плевен?

- В трите възрастови групи на общинския етап на Ученически игри 2015/2016 
г. се включиха 171 отбора, а общият брой ученици е 1 610. През изминалата вече 
учебна година за първи път в правилата за организиране и провеждане на уче-
ническите игри, със Заповед на министъра на ММС, е дадена възможност само 
в общинския етап да се включат отбори от 11 и 12 клас. Това повиши и броя на 
участниците. В четирите индивидуални спорта за тази възраст се записаха 16 
тима от 8 училища. Участващите отбори се увеличиха със 17, а броят на учени-
ците - с 207. Според мен, промяната е в положителна посока, защото не бива да 
се лишават учениците във върхова възраст от възможността да се включат и се изявят в индивидуалните 
спортове. Тенденцията би трябвало да продължи и в следващите етапи. 

- Кои спортове се радват на голям интерес сред учениците?
- От осемте спорта, включени в Ученическите игри, най-голям интерес има към леката атлетика. За 

участие в царицата на спортовете се записаха 32 отбора, следвани от волейбол – 30. По 24 от спортовете   
баскетбол, футбол и тенис на маса, 21 отбора по  бадминтон, 9 по шах и 7 по хандбал. Интересът към 
леката атлетика и волейбола се запазва. Наблюдава се ръст към баскетбола - от 18 отбора миналата година 
- 24 за тази. Все по-популярен става и  тенисът на маса.  Ръст в интереса бележат и бадминтон  и шах. За-
пазват се тимовете по хандбал, но за съжаление  тук виждаме негативна тенденция на спад. Единственият 
спорт, който е с намален интерес е футболът. От 29 състава миналата година, тази година отборите са 24. 
Най-вероятно това е свързано с лошите метеорологични условия при провеждането на мачовете. Възна-
меряваме за следващата учебна година да започнем с мачовете от предварителните групи за предстоящите 
Ученически игри още през есента. 

- Какво е разпределението по възрасти?
- Във възрастов аспект най-много участници в игрите имаше при юноши 8-10 клас - 47 отбора, юноши 

11-12 клас  - 43 отбора, момчета 5-7 клас - 31 отбора. По-малък е интересът към спорт в женския пол - по 
18 отбора момичета 5-7 клас и девойки 8-10 клас, и 14 отбора за девойки 11-12 клас. 

- А успеваемостта при тези тимове каква е? Знаем, че не всички стигат до финалите, но поне да 
са повече плевенските отбори, които се класират за общински и зонален етап.

- В областния етап на ученическите игри за тази година се включиха всички първенци от общинския 
етап, като общият брой е 29 отбора. Три тима не продължиха в зоналния етап. От взелите участие в Зоните 
26 отбора на първо място се класираха 9. По всички тези показатели е видно, че посоката в която вървим 
по отношение на  ученически спорт е правилна. Има интерес от ученици, учители и директори, незави-
симо от лошата материална база, в които провеждаме състезанията и тренировките. Ученически спорт е 
имало винаги и трябва да има, защото от него са тръгнали много наши видни спортисти.

- Г-н Кършев, като експерт ва Минис-
терството на младежта и спорта как оце-
нявате организацията на тазгодишните 
Ученически игри?

- Оценявам като добра организацията 
на ученическите игри. Ще отбележа, че ня-
колко зонални етапа се проведоха в Плевен. 
В спортен празник се превърна Зоналното 
първенство по баскетбол, което се проведе в 
зала „Балканстрой”. Обстановката и самата 
зала предразположи юношите и девойките 
към истинска спортна надпревара, от която 
четири плевенски отбора достигнаха до фи-
налите на Ученическите игри по баскетбол. 
Вярно е, че повечето от тимовете, достигнали до финалния етап на 
игрите са от Плевен. И все пак трябва да отбележа, че в града работят 
преподаватели с висока квалификация и не случайно Гимназията с 
преподаване на чужди езици успя да класира на финалите пет отбора.  
Бих подчертал и заинтересоваността на родителите, които успяха да 
стимулират децата си за участие и за постигане на високи резултати. 
Ще се запомни атмосферата в зала „Балканстрой” по време на мачо-
вете от  зоналния етап по баскетбол за юноши и девойки. Подкрепата 
на присъстващите родители и съученици на младите състезатели до 
голяма степен изигра ролята на стимул за победа на домакините. 

- Но не е само баскетболът. Плевенска община има и други 
тимове, които се пребориха за участие на финал, преминавайки 
през общински, областен и зонален кръг на игрите.

- Така е. Искам да подчертая, че класирането на девет отбора от 
пет вида спорт е голям успех за Плевен.

Атанас Кършев - главен експерт на ММС
за Плевенска и Ловешка област     

Таня Митранова - началник отдел „Младежки дейности, спорт
и туризъм” в Община Плевен

Две втори и едно трето място извоюваха учениците ни в индивидуалните надпревари
първа дъска Валентин Митев е 
с бронзов медал, като е с равни 
точки със спечелилия среброто 
състезател от Пловдив. Реално 
Валетин е трябвало да бъде вто-
ри, тъй като в прекия двубой е 
записал победа, но в програма-
та на съдийския компютър не са 
били заложени тези допълни-
телни показатели. 

Също с отлично представя-
не е състезавалият се на втора 
дъска Владимир Върбанов, със 
спечелени 8.5 от 9 точки. „Това 
представяне е отлично, като се 
има предвид, че е дебют на от-
бора във финалите за тази въз-
растова група”, коментира Все-
волод Капустянов. 

Два индивидуални сребърни 
медала извоюваха в надпрева-
рата по лека атлетика и учени-
ците на СОУ „Пейо Яворов”. 
Стоян Петров пробяга 100 м за 
12 секунди и остана втори, а съ-
отборникът му Цветан Георгиев 
взе сребро след като финишира 
в бягането на 400 м за 59,23 се-
кунди.

Отбелязваме и двете четвър-
ти места на волейболистките 11-
12 кл. и баскетболистите 8-10 
кл. от Гимназията с преподаване 
на чужди езици. В баскетболни-
те финали девойките 11-12 кл. 
на ГПЧЕ са осми, а юношите 
11-12 кл. от МГ - шести. 

Двата лекоатлетически тима 

на СОУ „Пейо Яворов” - момиче-
та и момчета 5-7 кл. са съответно 
осми и девети, а лекоатлетките 
8-10 кл. от ГПЧЕ - пети. 

Тенисът на маса също имаше 
плевенско участие - юношите 
8-10 кл. на Гимназията с препо-
даване на чужди езици, които се 
класираха седми. 
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По повод Деня на славянската писменост и култура Община Пле-
вен отдава своето признание и благодарност към дейците на 
образованието, културата и изкуството. На тържествена це-

ремония в Арт център - Плевен за дългогодишни постижения в облас-
тта на културата бяха наградени Христо Домусчиев - Бебо и Мария 
Мескин, а с индивидуална награда беше отличена Убавка Тончев.

Христо Домус-
чиев е наследник на 
известен стар пле-
венски род. Дядо му 
Георги Домусчиев 
е бил прокурор в 
Плевен. Автор е на 
книгата „Сенки от 
Плевен”, в която са 
събрани разкази за 
личности от нашия 
град от онова време. 
Създател и предсе-
дател е на първата 
българска оперета в 
Шумен. От него се 
предава любовта на 
Бебо към сцената и 

Известният актьор Христо Домусчиев - Бебо 
играе само на плевенска сцена

бил артист, а първите ми стъп-
ки са още на 11-годишна възраст, 
когато се записах в драмсъстава. 
Тогава Мишо  Михайлов, много 
добър актьор и режисьор, ме из-
бра”, спомня си Бебо Домусчиев. 
За времето си било голямо съби-
тие едно дете да има централна 
роля в цяла постановка. Завършва 
НАТФИЗ при едни от най-добри-
те преподаватели - проф. Стефан 
Сърчаджиев, Методи Андонов и 
Анастас Михайлов. „Те ме научи-
ха на най-важните неща в наша-
та професия - да играя и да бъда 
честен към себе си и към зрите-
лите”, разказва актьорът. Дебютът 
му след дипломирането е малка 
роля в пиесата „Васа Железнова”. 
Втората му роля е била по-голяма, 
следващата още по-голяма и от 
тогава всеки един режисьор искал 
да играе при него. Имал е покани 
за снимки в киното за три филма, 
но по една или друга причина, те 
са оставали в чекмеджето на тога-
вашния директор. След това Геор-
ги Черкелов го извиква и му каза, 
че са го търсили, но уви… Става 
ясно, че снимките ще пречат на 
спектаклите. 

В плевенския театър играе от 
1967 година до пенсионирането си. 
Гордее се, че  42 години е бил само 
на една сцена и е успял да запази 
интереса на зрителите към себе си. 

За това, коя е най-хубавата роля, ду-
мата има публиката, категоричен е 
актьорът. Споделя, че има две-три, 
за които все още се колебае дали 
са били добре направени. Имало е 
и такива, които той лично харесва 
и е играл с огромно желание. Заед-
но с ролите в института  има общо 
над 100 изиграни образа.

Христо Домусчиев много оби-
ча да се занимава с деца още от 
времето, когато в Пионерския дом 
ври и кипи. С работата си иска да 
възпита в тях естетика и освен 
това, да разбират кое е добро и 
лошо, красиво и грозно, полезно 
и вредно. В последните години на 
новогодишните тържества Бебо 
се превъплащава успешно в роля-
та на Дядо Коледа.

„Благодаря много за призна-
нието, което получих на най-бъл-
гарския празник - 24 май. Аз съм 
Почетен гражданин на Плевен, но 
тази награда е не по-малко важна 
за мен, защото се отнася за моя-
та професионална работа.  Силно 
притеснен бях когато благодарих 
на кмета Георг Спартански. Ис-
ках  да му кажа, че той единствен 
е оценил, че действително пред 
него стои истинският Дядо Коле-
да. Иначе не би ми дал тази награ-
да. Дали, обаче, другите  щяха да 
разберат моята смешка”, казва в 
типичния си стил Бебо.   

Малцина са тези, които не позна-
ват Мария Мескин, директор на ХГ 
Дарение „Колекция Светлин Русев”. 
Някои я наричат  Маша и с чувство 
за хумор малката стопанка на голяма-
та къща. Усмивката и добрите й думи 
като домакиня са кураж за всеки, кой-
то веднъж е посетил галерията, да 
дойде отново и  да се  докосне до из-
куството, да участва в културни изя-
ви или просто да бъде публика. Дама, 
която ревностно пази духа на българ-
ската култура и изкуство. Именно за 
тези прекрасни качества и за дълго-
годишни постижения в областта на 
културата Мария Мескин тази година е 
удостоена с наградата за 24 май на Общи-
на Плевен. 

„Тази награда ми стопли душата. Кога-
то я  получих, усетих, че е имало защо да 
преодолявам трудности и да продължавам  
напред”, споделя Мескин. И допълва, че 
винаги е работила с голямо желание, раз-
давала се е и е получавала много любов. 
„За мен най-голямото признание са изпъл-
нените с впечатления очи на хората, след 
като са разгледали галерията. Тази награда 
е добре дошла в края на кариерата ми, но 
не в края на живота ми. Благодарна съм на  
всички, които се сетиха и ме номинираха”, 
казва усмихнато Маша.  

Мария Мескин идва  в Плевен след като 
завършва  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 
- специалност „Българска филология” и 
паралелно е посещавала факултет „Изоб-
разително изкуство”. Тя споделя,  че и две-
те й любови - литература и изобразително 
изкуство,  реално вече са се изпълнили.

За себе си разказва, че името Маша си 
избира като псевдоним, когато започва про-
фесионалната си журналистическа кариера 
във вестник „Септемврийска победа“.

Тя работи 15 години в бившата ок-
ръжна галерия „Илия Бешков”, сега об-
щинска художествена галерия и определя 
тези години като най-хубавите и най-
емоционалните. 22 години е директор на 
галерията с дарение на академик Свет-
лин Русев. „За мен е шанс от съдбата, да 

бъда в този духовен оазис, в който син-
теза между архитектура, изобразително 
изкуство, слово и музика е съвършен. И 
не случайно сградата на бившата град-
ска баня, построена заедно с плевенския 
мавзолей в свободна България от архи-
тект  Иван Лазаров, е обявена за архитек-
турен паметник на културата с национал-
но значение. 

„В момента галерията разполага  с 420 
шедьоври на българското и чуждестранно-
то изкуство - живопис, графика и скулп-
тура. Ползва се половината от сградата, 
като част от творбите се намират на депо”, 
разказва Мария Мескин. „Радвам се на 
доброто и позитивно отношение на общи-
ната в лицето на кмета Георг Спартански. 
Сградата на галерията е винаги отворена за 
посетители, за изявите на хората на изку-
ството, културата и образованието няма се-
зони. Всички са добре дошли. Да гледаме с 
оптимизъм към утрешния ден, докато има 
такива духовни места, като галерията.Това 
означава, че българският дух е жив, може 
би малко изтормозен , но няма как светли-
ната да не изгрее. Само трябва да имаме 
търпение”, продължава тя. 

От организираните събития Маша по-
лучава книги и си пожелава, когато се пен-
сионира, всичките да ги прочете. Обича 
цветята, те са нейна слабост. Благодарна е 
на съдбата, че е пресякла пътеките им със 
скулптора Кирил Мескин и са поели в един 
общ път. Щастлива е и го пожелава на още 
много семейни двойки.   

Убавка Тончев започва да рисува 
още в училището на родния си град 
Кралево, Централна Сърбия. Завършва 
художествена гимназия в Ниш, Сърбия, 
след това Художествена академия в Со-
фия в класа на проф. Борис Гондов и на 
проф. Димитър Даскалов. Към страна-
та ни я насочва съученик от Цариброд, 
който иска да учи в България, заради по-
добрите условия, които се предлагат по 
това време за студентите като общежи-
тие, столово хранене и стипендия. След 
дипломирането си остава да работи и 
да твори в България, където създава се-
мейство. „За мен не беше проблем нито 
в Академията, нито след това, защото 
не чувствам разлика между България и то-
гавашната Югославия (а сега Сърбия). Ние 
сме едно. Не се чувствам чужденка. Тук е 
моето семейство - съпруг, син и внуци”, 
споделя Убавка Тончев. И допълва, че съд-
бата я среща с колега, в когото се влюбва. 
Именно Константин Симеонов е човекът, 
заради когото Убавка остава в България. А 
страната ни тя смята за втора родина. В нея 
създава дом и семеен уют.

 „Много пъти журналистите ме питат, 
как двама творци съвместяват едно ателие. 
Ами все отговарям, че когато двамата имат 
големи души, те успяват да запълнят прос-
транството. Нямаме проблеми вече близо 
40 години с това да работим в едно ателие 
и да сме две различни индивидуалности 
със собствен стил. Помагаме си и заедно 
творим. Критикуваме се взаимно и това ни 
помага. Моят съпруг е голямата ми опора и 
мой коректив. За мен е много важно мне-
нието му. От своя страна, той също обсъж-
да с мен намеренията си”, споделя Убавка 
Тончев. И допълва, че нещата, които прави, 
идват спонтанно. Предимно твори женски 
фигури, защото смята, че жената е всичко. 
Това виждане, като че идва от романтичната 
й душа. Но за нея не желае да говори и пре-
праща към Костика, както нарича мъжа си. 
„След завършването ни през 1978 година 
ние започнахме работа и първата ни излож-
ба беше в Градската галерия, където сега 

е Арт центъра. Запазила съм много мили 
чувства към тази сграда и сега с огромно 
удовлетворение представяме наши творби 
на това място. Десетки са те, защото ние 
работим с бронз и имаме собствена леярна. 
Затова се надявам да имаме възможността 
да оставим на поколенията още наши неща. 
И тук е мястото да уточня, че до сега не съм 
имала самостоятелна изложба и нямам та-
кова намерение. От началото на моя творче-
ски път винаги съм правила общи изложби 
с Костика. На последната ни изложба, през 
април, представихме около 40 пластики”, 
завършва авторката.

Скулптури на Убавка Тончев са прите-
жание на Националната и на столични га-
лерии, други галерии в страната, както и 
на частни колекции у нас и в чужбина. 

По повод наградата за постижения в 
областта на културата, която бе връчена от 
Община Плевен по повод 24 май, Убавка 
Тончев обясни, че не я е очаквала, но й се е 
зарадвала, заради признанието, което коле-
гите й са направили на нейното творчество 
с номинациите си. „Това е награда за целия 
ми труд и се почувствах щастлива, че съм 
оценена за множеството изложби, които 
сме правили със съпруга ми до сега. За мен 
този приз е за цялостно творчество”, обяс-
нява Убавка. И допълва, че иска от живота 
единствено да е здрава, за да може да про-
дължи да твори.

изкуството. „Имам по-голям брат 
и когато съм се родил  му казва-
ли „Ела да видиш бебето, бебо” и 
той започнал да ми вика така. И 
във времето свикнах с това обръ-
щение, с което всички ме знаят 
днес”, разказва актьорът. 

„Баща ми е искал да следва ре-
жисура, но дядо ми му забранява 
и по негово настояване също за-
вършва право. При мен нещата 
се поставят по друг начин. Когато 
аз заявих, че искам да ставам ак-
тьор, дядо ми се усмихна, а баща 
ми прие на драго сърце. Така из-
неверих на правната идея и ста-
нах актьор, за добро или лошо, не 
знам. Единствено в Плевен съм 

Мария Мескин - малката стопанка на 
голямата къща 

Убавка Тончев: 

Когато творците имат големи души -
те успяват да запълнят пространството


