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Ученици от плевенски училища, представители на образованието, култу-
рата, изкуството, областната и общинска администрации, общински 
съветници и политици се събраха на 1 ноември, за да отдадат почит на 

родните будители. Венци и цветя обсипаха паметника на Иван Вазов. 

Четете на стр. 7

За възрожденските будители
Нестор Марков

и Димитър Стоянов

ОБЩИНАТА ИЗБРА

Шестото заседание на Ко-
митета за наблюдение на Опе-
ративна програма „Региони в 
растеж” 2014 - 2020 г. (ОПРР) 
се проведе в Плевен. Проява-
та бе открита от министъра на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството Лиляна Павло-
ва. Във форума участваха още 
заместник-министърът на ре-
гионалното развитие и благоу-
стройството и ръководител на 
Управляващия орган на ОПРР 
Деница Николова, представите-
ли на ГД „Регионална и градска 
политика” на Европейската ко-
мисия - Витория Алиата ди Ви-
лафранка, Владислав Пискорц, 
Борислава Удфорд, Франсоа 
Галага, експерти, областни уп-
равители, кметове на общини и 
други.

По време на заседанието бяха 
дискутирани актуалното състоя-
ние на проектите по ОП „Регио-
ни в растеж” 2014-2020 г. и беше 
представен окончателен доклад 
за изпълнението на Оперативна 
програма „Регионално развитие 
2007-2013 г.”.

„Досега по ОП „Региони 
в растеж” са инвестирани 3 
100 000 000 лв., които вложи-
хме в българските региони, за 
да променим облика на нашите 
градове. Парите инвестирахме 
в градска среда, градски транс-
порт, ремонт на училища и дет-
ски градини, университети и в 
туристически атракции. Това са 
все важни проекти, затова и про-
грамите са със 100% усвояване 
на средствата до момента и няма 
загубено финансиране по тях. 
Научените уроци от предходния 
програмен период ни показаха 
какво да променим. Така новата 
програма базирахме на три ос-
новни елемента. На първо място 
общините от наши бенефици-
енти станаха наши партньори, 
като им делегирахме права и те 
вече са междинни звена и сами 
могат да избират своите проек-
ти като дейности, за да могат по 
най-добър начин да реализират 
инвестициите. Например Общи-
на Плевен има резервиран бю-
джет за 50 млн. лв. директна ин-
вестиция за проектите, свързани 
с градска среда, образователна и 
социална инфраструктура. Вто-
рото много важно нещо са фи-
нансовите инструменти, с които 

се реализират проекти, свърза-
ни с дългосрочно нисколихвено 
кредитиране, базирано на про-
грамата „Джесика”. Предстои 
създаването на три нови фонда 
- по един за Северна България, 
Южна България и София. Чрез 
тях инвестициите по ОПРР ще 
бъдат удвоени. Така с близо над 
половин милиард лева в регио-
ните ще се финансират проек-
ти, които генерират приходи, 
създават нови работни места и 
така ще допринасят за промяна 
на облика на градовете - пазари, 
тържища, спортни, търговски и 
медицински центрове, образова-
телни институции, и други обек-
ти, чието изграждане е въпрос 
на креативност. Нов елемент е 
допълнителното финансиране за 
туристическа инфраструктура и 
атракции. За тези проекти като 
гранд-инвестиция ние добавя-
ме още 100 млн. лева, като така 
за всеки паметник на културата 
имаме възможност да дофинан-
сираве до 50% възстановяването 
на съответния паметник” , каза 
министър Лиляна Павлова. Тя 
коментира и един от най-важни-
те инфраструктурни проекти, 
които ще целят развиването на 
икономиката на Северозапада. 
Това е доизграждането на авто-
магистрала „Хемус”. За 10-ки-
лометровото трасе от Ябланица 
до Боаза търгът е приключил и 
вече се разглеждат офертите. За 
трасето от Ябланица до разкло-
на за Плевен и Ловеч предстои 
тръжна процедура за избор на 
проектант, който да направи 
конкретен технически проект 
за трасето, тъй като за участъка 
има готов идеен проект. Пара-
лелно с това ще се приеме и пар-
целарният план за отчуждаване 
на земите по които ще премине 
магистралата. „Изграждането 
на магистрала „Хемус” е топ 
приоритет на правителството”, 
обясни министър Павлова. И 
допълни, че се надява до 2017 
година да започне техническо-
то проектиране и отчуждаване 
на имотите за пътя. „Търси се 
оптималното трасе, с което да 
се минимизира тежката инфра-
структура, като се запази въз-
можността за проектна скорост 
и се избегнат защитените тери-
тории.

Продължение на стр. 2

Представители на Европейската комисия 
разгледаха и инспектираха обекти, 

реализирани със средства на ЕС

А за съвременните - актьорите 
от плевенския театър
и техните постановки 

Четете на стр. 8

Шестото заседание на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма 

„Региони в растеж” бе в Плевен
Приключи процедурата за из-

бор на изпълнители на два обекта 
- Градската градина и на площад 
„Стефан Стамболов”. Те са част от 
проекта „Осигуряване на устойчи-
ва градска среда на Плевен”. По-
дписани са два договора, които ще 
бъдат финансирани по приоритет-
на ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие” на ОП „Реги-
они в растеж”. Реконструкцията 
на двата обекта има за цел да оси-
гури устойчив и динамичен град-
ски център с подобрени качества 
на живот и нова социална среда 
чрез нови зелени и пространст-
вени решения и физическо об-
новяване на централната градска 

част. Сумата за обновяването на 
Градската градина е 1 808 027 лв. с 
ДДС, а строител ще е Обединение 
„Градска среда Плевен”, в което са 
включени две софийски фирми. 
Проектът предвижда да се поста-
вят нова настилка от вибробетоно-
ви павета с различни размери.

Продължение на стр. 2

изпълнители за реконструкцията на Градската
градина и площад „Стефан Стамболов”



2брой 9 (33), 
7 ноември 2016 г. ОБЩИНА

Шестото заседание на Комитета за наблюдение на...

По повод Деня на Румънската 
армия новият румънски посла-
ник - Н. Пр. Йон Гъля беше на 
посещение в Плевен, придружен 
от полк. Сорин Раду - аташе по 
отбраната и екип от посолството 
на Румъния. В храма „Св. Георги 
Победоносец” отец Налуцо Опре 
- представител на Румънската 
православна църква, отслужи 
панихида в памет на загинали-
те воини, след което румънските 
гости, придружени от кмета на 
Община Плевен Георг Спартан-

ски, поднесоха цветя пред пло-
чата с имената на загиналите 
румънски войници и бюст памет-
ниците на полк. Кристодор Чер-
кез и кап. Валтер Мърчиняну в 
къщата-музей „ Цар Освободител 
Александър II”. В програмата на 
румънската делегация бяха вклю-
чени посещения на паметника на 
румънските герои в Гривица и 
къщата-музей „Негово кралство 
величество Карол I” в Пордим. 

При срещата си с новия посла-
ник кметът на Община Плевен 

Георг Спартански подчерта, че в 
последните години отношенията с 
румънската страна се активизират, 
има и много съвместни проекти 
по поречието на река Дунав по ли-
ния на трансграничното сътрудни-
чество. Кметът информира Н. Пр. 
Йон Гъля, че Плевен очаква фи-
налната оценка на Управляващия 
орган в Румъния, на проекта за 
реконструкция на парка и музея в 
село Гривица, изграден в памет на 
загиналите за освобождението на 
Плевен румънски военни. „Мно-
го се надявам, че този проект ще 
се реализира, защото в момента 
паркът не е в състоянието, в кое-
то трябва да бъде. Мемориалният 
комплекс е особен знак за връзка-
та между България и Румъния”, 
каза още кметът. По думите му, из-
ключително важно е в настоящата 
международна ситуация народи-

те на Балканите да активизират 
и укрепят връзките помежду си. 
„Националните политики се опре-
делят от правителствата, но общи-
ните могат да допринесат за по-
голяма стабилност и по-активно 
сътрудничество. Това е и пътят на 
Европа. А за нас Румъния е добър 
пример как могат да се свършат 
повече полезни неща за всички”, 
изтъкна той и призова румънци-
те да идват в Плевен, за да е жива 
паметта на техните герои, отдали 
живота си за Освобождението на 
България. Кметът подчерта, че Бу-
курещ е близо до Плевен и е добре 
румънските граждани, да посе-
щават Гривица и Пордим, за да се 
преклонят пред паметта на пред-
ците си. Да се организират пътува-
ния на румънски ученици до тези 
места, за да се пази паметта на ге-
роите и да се припомня историята 

на събитията от 1877 г. „Ние пра-
вим всичко възможно да се гри-
жим и да поддържаме паметници-
те на загиналите румънски воини 
и това е дело на местната власт”, 
каза Георг Спартански. 

Н. Пр. Йон Гъля се обърна към 
домакините с уверението, че ис-
кат да поддържат отворени връз-
ките с всички съседни държави. 
Гостите благодариха сърдечно за 
усилията, които полага Община 
Плевен за поддържане на памет-
ниците на румънската бойна сла-
ва. „Оценяваме вашите усилия, 
които са много важни за нас. От 
гледна точка на взаимодействия 
с местните власти, бих искал да 
помогна за поддържане и активи-
зиране на всички контакти и кога-
то имате нужда от помощ, винаги 
може да се обърнете към нас”, 
каза още Н. Пр. Йон Гъля.

Кметът с призив повече
румънци да посещават Плевен 

Екип на Световната банка по 
проекта Предприемане на биз-
нес (Doing Business) в България 
беше отново на посещение в 
Плевен. Срещата имаше за цел 
да представи предварителните 
резултати за България, както и 
да очертае бъдещи дейности.

Поднационалният проект 
„Предприемане на бизнес 2016” 
стартира по молба на Европейска-
та комисия към Световната банка 
за осъществяване на по-подробно 
и обхватно проучване. То се пра-
ви на два етапа в шест държави, 
като в първия влизат България, 
Румъния и Унгария. В рамки-
те на поднационалния проект в 
страната ни, освен в столицата, 
се извършва проучване в Плевен, 
Пловдив, Русе, Бургас и Варна, за 
да се съберат реалистични данни.

На глобално ниво се просле-
дяват 11 индикатора за предпри-
емане на бизнес, а на национално 
- 5. Това са стартиране на бизнес, 
получаване на разрешение за 

строеж, достъп до електричест-
во, регистрация на собственост 
и изпълнение на договори. В на-
бирането на информация се про-
учват практиките на общински 
администрации, съдии и съдеб-
ни служители, представители на 
търговския регистър, кадастър, 
енергиен регулаторен орган, как-
то и юристи, архитекти, прeдпри-
емачи и други експерти от част-
ния сектор.

Кметът на Община Плевен 
Георг Спартански подчерта важ-
ността на изследването на ин-
дикаторите за предприемане на 
бизнес. Информацията, събрана 
по време на срещите, ще позволи 
на екипа на Световната банка да 
завърши събирането на данните 
по проекта на регионално ниво и 
да съпостави петте индикатора за 
предприемане на бизнес в Плевен 
с петте други български града и с 
останалия свят. Данните ще бъ-
дат публикувани в окончателен 
доклад през месец май 2017 г.

Продължава от стр. 1
А така също сегментен па-

важ, тактилни ивици, настилка 
от мит бетон, ударопоглъщаща 
настилка, нова поливна система, 
парково обзавеждане включва-
що пейки, кошчета за отпадъци, 
спортни и детски съоръжения, 
площадка за скейтборд и три бе-
седки.

Ново ще е и парковото освет-
ление, което ще включва осве-
тителни тела и прожектори. Ще 
бъдат засадени широколистни 
и иглолистни дървета, храсти и 
рози. Срокът на изпълнение е 
180 дни от датата на откриване-
то на строителната площадка.

Вторият обект с подписан 
вече договор е за ремонт на пло-
щад „Стефан Стамболов”. По-

Плевен е сред проучваните
от Световната банка градове
за предприемане на бизнес

Общината избра...
бедител в търга, в който са били 
подадени 4 оферти, е плевенска-
та фирма „Инжстрой” ЕООД. 
Тя ще изгражда пространството 
от 4 571 кв.м с настилка от ви-
бробетонови павета различни 
размери и цветове и тактилни 
ивици, линейни оттоци, парково 
обзавеждане, включващо по 20 
пейки и кошчета за отпадъци, 
ново енергоспестяващо освет-
ление и засаждане на широко-
листни и иглолистни дървета, 
храсти и сезонни цветя. Средст-
вата, предвидени за изпълнение 
на проекта, са 620 396 лв., а реа-
лизацията - 120 дни от открива-
нето на строителната площадка. 

Предстои подписването на до-
говор с Управляващия орган на 
ОП „Региони в растеж 2014-2020 
г.”, за финансиране на обектите, 
след което ще започне същинска-
та реализация. 

Продължава от стр. 1
Убедена съм, че има алтерна-

тиви и ще ги намерим, след кое-
то ще започнем процедурата за 
избор на изпълнител“, допълни 
Лиляна Павлова и уточни, че се 
работи и по строежа на магис-
тралата и от изток на запад, като 
вече се разглеждат офертите за 
строеж на 16 км от Белокопито-
во до Търговище.

„До средата на 2018 г., кога-
то се отчита междинният етап 
на изпълнение, трябва да от-
четем поне 50% изпълнение 
на проектите по програмата. 
Стартирахме масирано всички 
възможни процедури по различ-
ните направления, за да може до 
отваряне на финансирането по 
Оперативна програма „Регио-
ни в растеж” да имаме избрани 
изпълнители”. Това каза пред 
журналисти кметът Георг Спар-
тански. Той подчерта, че това е 
огромно усилие за всяка общи-
на, не само за Плевенската, и не 
само по тази програма. „В мо-
мента около 150-160 различни 

обществени поръчки се движат 
едновременно. Целта е до ноем-
ври 2017 г. да сме приключили 
с поръчките и към момента на 
отчитане на междинния етап да 
сме покрили поне тези 50%, а 
нашата амбиция е и много по-
вече. На този етап сме на ниво 
избор на изпълнители. Някои от 
процедурите приключиха и ще 
предстои сключване на догово-
ри. Нормално е поради големия 
брой участници по всяка една от 
позициите да има обжалвания, 
там не можем да предвидим кога 
ще бъде извървяна цялата проце-
дура. Затова още от ранната про-
лет на тази година стартирахме 
огромно количество процедури. 
Например за реконструкцията 
на Градската градина, проект 
за 1 800 000 лв., вече имаме из-
бран изпълнител, няма обжал-
ване и предстои подписване на 
договор. Друг проект, с избран 
изпълнител, е за реконструкци-
ята на пл. „Стефан Стамболов”. 
По него също няма обжалване и 
предстои сключване на договор. 

По проекта за възстановяване на 
Водната каскада, който е за над 2 
млн. лв., също има избран изпъл-
нител, но има процедура по об-
жалване, която трябва да изчака-
ме. Паралелно върви изборът на 
изпълнители по различните по-
зиции за 18 улици в Плевен, кои-
то ще бъдат основно ремонти-
рани. Предстоят и процедури за 
избор на евентуални кандидати 
по образователната инфраструк-
тура - за енергийна ефективност 
на 8 детски градини и училища”, 
уточни Георг Спартански. И из-
рази желание и надежда, че още 
догодина плевенчани ще видят 
обновената Градска градина, 
Водната каскада и пл. „Стефан 
Стамболов”. 

Представителите на Евро-
пейската комисия използваха 
срещата в Плевен, за да се запоз-
наят, заедно с членове на Меж-
динното звено по оперативна 
програма „Региони в растеж”, 
с изпълнението на няколко от 
проектите изпълнени с европей-
ско финансиране в града.



3брой 9 (33), 
7 ноември 2016 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 362/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решения-

та на Общински съвет от №001/10.11.2015 г. до 
№091/28.01.2016 г., мандат 2015-2019 г.

На основание чл.24, т.5 и чл.76 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет - Плевен, 
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандат 2015-20198 година и 
чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения 
на Общински съвет - Плевен: от №001/10.11.2015 г. до 
№091/28.01.2016 г., без решенията, изрично упомена-
ти в т.2 от решението.

2. Не приема за изпълнени и не снема от отчет реше-
ния №050 и №015 от 28.01.2016 г.

3. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част 
от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.24, 
т.5 и чл.76 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет - Плевен, неговите коми-
сии и взаимодействието му с общинската админи-
страция за мандат 2015-20198 година и чл.21, ал.1, 
т.24 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация по предложение от Постоянна 
комисия по „Законност, предотвратяване и установя-
ване конфликт на интереси и контрол по изпълнение 
на решенията”, с вх.№ ОбС-0565/17.10.2016 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.10.2016 г., Протокол № 18, 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 № 363/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване 

на нивата на замърсителите и за достигане на нор-
мите за качество на атмосферния въздух /КАВ/ на 
територията на гр. Плевен по показателите фини 
прахови частици с размер до 10 µm /ФПЧ10/ и поли-
циклични ароматни въглеводороди /ПАВ/ с План за 
действие за периода 2016-2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за намаляване на нивата на 
замърсителите и за достигане на нормите за качест-
во на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на 
гр. Плевен по показателите фини прахови частици с 
размер до 10 µm /ФПЧ10/ и полициклинчи ароматни 
въглеводороди /ПАВ/ с План за действие за периода 
2016-2020 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички правни и фактически действия по изпълнение 
на приетата програма.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмос-
ферния въздух по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0593/17.10.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 2 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 364/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на експерт-счетоводител за за-

верка на годишния финансов отчет на „Тибор” ЕАД, 
гр. Плевен за 2016 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24, 
ал.1, т.9, от Наредба №8 за условията и реда за упраж-
няване правата на собственик от Община Плевен 
върху общинската част от капитала на търговските 
дружества на Общински съвет - Плевен, чл.37, ал.2 
от Закона за счетоводството и чл.16, т.5 от Устава на 
„Тибор” ЕАД, гр. Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Избира експерт-счетоводител Сийка Михайлова 
Данкова за заверка на годишния финансов отчет за 
2016 година на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24, ал.1, т.9, от Наредба №8 
за условията и реда за упражняване правата на соб-
ственик от Община Плевен върху общинската част 
от капитала на търговските дружества на Общински 
съвет - Плевен, чл.37, ал.2 от Закона за счетоводство-
то и чл.16, т.5 от Устава на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен, 
по предложение от Постоянна комисия по „Стопанска 
политика и транспорт” с вх.№ ОбС-0583/25.10.2016 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 3 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-

ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 365/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване и дофинансиране на 

слята паралелка с пълняемост под задължителния 
минимум за учебната 2016/2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.6 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, във връзка с чл.11а, чл.11, ал.5, т.2 
от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на деца-
та в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава сформирането на слята паралелка във 
ІІ+ІV клас с 9 ученика, недостиг до определения ми-
нимум 1 ученик, в ОУ „Христо Ботев”, с. Беглеж за 
учебната 2016/2017 година.

2. Отпуска допълнителни финансови средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените 
по единни разходни стандарти за определената дейност 
на ОУ „Христо Ботев”, с. Беглеж в размер на 574 лв.

3. Средствата да бъдат предвидени в бюджета на Об-
щина Плевен за 2017 година.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.11а, чл.11, ал.5, т.2 от Наредба №7 от 
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и гру-
пите и броя на учениците и на децата в паралелките и 
в групите на училищата, детските градини и обслуж-
ващите звена, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0590/17.10.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 4 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 366/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закриване на Начално болнично учили-

ще - Плевен, ул.„Георги Кочев” №8
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, §12, ал.1 от Преходни и заключител-
ни разпоредби от Закона за предучилищното и учи-
лищното образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Закрива Начално болнично училище - Плевен, ул. 
„Г. Кочев” №8, гр. Плевен, считано от 01.01.2017 г.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предпри-
еме необходимите правни фактически действия за из-
пълнение на настоящото решение с произтичащите от 
това последици.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, §12, 
ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби от Зако-
на за предучилищното и училищното образование, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0589/17.10.2016г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 
г., Протокол № 18, точка 5 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 367/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне дейността на Центрове-

те за подкрепа на личностно развитие - Център за 
работа с деца, гр. Плевен, Ученическа спортна шко-
ла, гр. Плевен и Център за ученическо, техническо и 
научно творчество, гр. Плевен 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.49, ал.1, т.1 и §18, ал.1, т.1 и ал.2 от 
Закон за предучилищното и училищното образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя дейността на Център за подкрепа за ли-
чностно развитие - Център за работа с деца с направ-
ления художествено творчество и спорт.

2. Определя дейността на Център за подкрепа за ли-
чностно развитие - Ученическа спортна школа с на-
правление спорт.

3. Определя дейността на Център за подкрепа за ли-
чностно развитие - Център за ученическо, техническо 
и научно творчество с направления природо-матема-
тически, приложно-технически и хуманитарно- об-
ществени.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде 
заповед, с която да определи дейността на Центровете 
за подкрепа за личностно развитие - Център за рабо-
та с деца, гр. Плевен, Ученическа спортно школа, гр. 
Плевен и Център за ученическо, техническо и научно 
творчество, гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.49, 
ал.1, т.1 и §18, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за предучилищ-
ното и училищното образование, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0591/17.10.2016 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Протокол 
№ 18, точка 6 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 № 368/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за ползване 

на дървесина от горски територии, собственост на 
Община Плевен през 2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл.7 от Наредбата за условията 
и реда за възлагане изпълнението на дейности в гор-
ските територии - държавна и общинска собственост, 
и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Приема годишен план за ползване на дървесина от 
горските територии - собственост на Община Плевен, 
през 2017 г., както следва:

 землище, 
№ имот

отдел
подотдел
стар/нов

площ
 дк дървесен вид; вид сеч; начин на ползване обем ползване

1.Буковлък 
№ 557003 311 - к/з 168 кдб;цр-постеп.-котловина -20%

месно население- по ЛУП 2015г. 263/429 пл/пр. куб.м

№ 557003 311 - и/ж 217 кдб;цр-постеп.-котловина -25%
месно население- по ЛУП 2015г. 437/795 пл/пр.куб.м

№ 557003 312 - н/о  77 цр;кдб-постепенано-котл. - 20%
м.насел. по ЛУП 2015г. 175/318 пл/пр.куб.м

№ 557003 312 - о/п  17 цр;кдб-постепенано-котл. - 20%
м.насел. по ЛУП 2015г. 25/46 пл/пр.куб.м

№ 557004 309 - з/з 195 цр;кдб-постеп.котловина - 30% м.насел. по ЛУП 2015г. 490/891 пл/пр.куб.м

№ 000152
310 -
а,и (част)
/а

 68 черен бор - пробирка 15% -
за продажба -  240 пл.куб.м

Общо Буковлък 742 за местното население
за продажба 

1390/2527 пл/пр
240 пл. куб.м

2. Върбица
№ 093186 313 - у/х 79 цр;кдб-30% постепенно-котловина

м. население - по ЛУП от 2015г. 290/527 пл/пр.куб.м

№ 000254 314 - л/т 36 акация-гола сеч - местно население по ЛУП от 2015г. 170/309 пл/пр.куб.м

№ 000254 313 - ж/г 12 цр;кдб-20% постепенно-котловина
месно население - по Луп от 2015г. 28/51 пл/пр.куб.м

Общо Върбица 127 за местното население 488/887 пл/пр.км

3.Бръшляница
№ 000068 320 -е/е (част)  39 черен бор -продажба санит. 10%, по ЛУП- от 2015г. 80 пл.куб.м
№ 000050 320 -б/б(част) 105 акация-гола сеч, местно население по ЛУП от 2015г. 290/527 пл/пр.куб.м
№ 000187 314 - в/и  6 акация - остатък от пл-извлч. 2014г. за местното 

население 35/64 пл/пр.куб.м

Общо Бръшляница 150 За продажба -
За местното население

80 пл.куб.м
325/591 пл/пр.куб.м

4. Коиловци
№ 000127 316 - л/о  80 акация-гола сеч - местно население по ЛУП от 2015г. 250 /455 пл/пр.куб.м

№ 000125 316- п/т  59 акация-гола сеч - местно население по ЛУП от 2015г. 190/345

№ 000060 324 - р/р  13 акация,пбрс -70%гола сеч - за местно меселение по 
ЛУП от 2015г. 20/36 пл/пр.куб.м

№ 000050 324 - п/п  3 топола за продажба 60 пл.куб.м

№ 000184 317 -ч/п(част)  87 черен бор - санитарна сеч 100%, 
за продажба - пожарище 1490 пл.куб.м

Общо Коиловци 242 за местното население
за продажба

460/836 пл/пр
1550 пл.куб.м

5. Мечка 
№ 048390 322- з/м  12 акация-гола сеч - местно население по ЛУП от 2015г. 30/55 пл/пр. куб.м

№ 119098 322- и/н  4 акация-гола сеч - метно население по ЛУП от 2015г. 25/45 пл/пр. куб.м

№ 022009 322-
 н/т  2 акация-гола сеч - местно население по ЛУП от 2015г. 10/18 пл/пр.куб.м

Общо Мечка  18 за местното население 65/118 пл/пр. куб.м

6. Славяново
№ 192091 327 -ж1/ю1  5 топола за продажба по ЛУП от 2015г. 60 пл. куб м
№ 346982 331 - /з  9 топола за продажба по ЛУП от 2015г. 180 пл. куб м
Об.Славяново 14 за продажба 240 пл.куб.м

7.Гривица
№ 235026 258- п/м 137 цр -30% постепенно-котловина

местно население по ЛУП от 2015г.
540/982
пл/пр.куб.м

Общо Гривица 137 за местното население 540/982 пл/пр.куб.м

8. Пелишат
№ 210001 246-

 г/г  68 акация-гола сеч-м.население по ЛУП от 2015г. 700/1273 пл/пр.куб.м
Общо Пелишат  68 за местното население 700/1273 пл/пр.куб.м

9. Тученица
№ 000117 249 - в/б  6 акация - гола сеч м. население по ЛУП от 2015г. 40/73 пл/пр.куб.м
№ 000180 250- г/г  1 акация-гола сеч м. население

по ЛУП от 2015г.  5/9 пл./пр.куб.м
№ 000129 249- а/а,б  2 акация-гола сеч м. население - остатък от 2015г. 20/36 пл./пр.куб.м
№ 000012 251- н/г1  6 акация - гола сеч м. население по ЛУП от 2015г. 15/27 пл./пр.куб.м
Общо Тученица 15 за местното население 80/145 пл/пр.к.м

10. Бохот
№ 000130 277- б1/ш  9 акация-гола сеч местно население

по ЛУП от 2015г. 90/163 пл./пр.куб.м

№ 000134 277- т/р  15 акация-гола сеч местно население
по ЛУП от 2015г. 150/273 пл/пр. куб.м

№ 000081 244- ц/л  13 акация-гола сеч местно население
по ЛУП от 2015г. 120/218 пл./пр.куб.м

№ 000082 244- ч/к  3 акация-гола сеч местно население
по ЛУП от 2015г.  25/45 пл./пр.куб.м

 Общо Бохот 40 за местното население 385/700 пл/пр.к.м

11. Радишево
№ 135001 261 - н/м 116 цр-30% постепенно-котловина местно население по 

ЛУП 2015г. 380/691 пл/пр. куб.м
Общо Радишево 116 за месното население 380/691 пл/пр. куб.м

12. Ралево
 № 003017 283 - / п  7 акация-гола сеч местно население

по ЛУП от 2015г. 30/55 пл/пр.куб.м
 № 003014 283 - / р  8 акация-гола сеч местно население по ЛУП 35/64 пл/пр.куб.м
 Общо Ралево  15 за местното население 65/118 пл/пр.куб.м

 2. Ползването на дървесината от общински горски 
територии да се извършва по следните начини:

2.1. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 1 от Закона за горите 
чрез продажба на стояща дървесина на корен за фи-
зически и юридически лица съгласно разпоредбите на 
чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите.

2.2. Съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от Закона за горите 
чрез добив и продажба на добитата дървесина за ли-
цата по чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6 и ал. 2, т. 1 и 2 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълне-
нието на дейности в горските територии - държавна и 
общинска собственост, и за ползване на дървесина и 
недървесни горски продукти.

3. Продажба на добитата дървесина да се осъщест-
вява по реда на чл. 66, ал.2, т. 1, 2, 3, 4 от Наредбата 
за условията и реда за възлагане изпълнението на дей-
ности в горските територии - държавна и общинска 
собственост, и за ползване на дървесина и недървесни 
горски продукти.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички фактически и правни действия, произтичащи 
от взетото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.7 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълне-
нието на дейности в горските територии - държавна 
и общинска собственост, и за ползването на дървеси-
на и недървесни горски продукти, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0595/18.10.2016 г., на заседание на Общински 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години 
част от имот- публична общинска собственост, пред-
ставляващ терен с площ 12,00 кв.м., за поставяне на 
преместваемо съоръжение - павилион №5, находящ се 
в гр. Плевен, Гробищен парк „Чаира”, на основание 
одобрена схема от Главния архитект на Община Пле-
вен схема за поставяне от 21.02.2011 г.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при 
първоначална цена, определена от Общински съвет - 
Плевен в размер на 60,00 /шестдесет/ лева без ДДС.

3. Отдаването под наем на част от имот - публична 
общинска собственост, да се извърши чрез публичен 
търг с тайно наддаване чрез предварително предста-
вяне на предложения от участниците в администраци-
ята на Община Плевен.

4. Определя депозит за участие в търга в размер на 
10% от първоначалната тръжна цена.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да организира и проведе публичния 
търг за отдаване под наем за срок от 

5 /пет/ години, част от имот - публична общинска 
собственост, представляващ терен с площ 12,00 кв.м., 
за поставяне на преместаемо съоръжение - павилион 
№5, находящ се в гр. Плевен, Гробищен парк „Чаира”, 
на основание одобрена от Главния архитект на Общи-
на Плевен схема за поставяне от 21.02.2011 г.

6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да сключи договор за наем със 
спечелилия участник съгласно протокола от тръжната 
комисия.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общин-
ската собственост, чл.76, т.2, 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-0601/18.10.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., 
Протокол № 18, точка 9 от дневния ред, и е подпечата-
но с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 371/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - част-

на общинска собственост - незастроен УПИ ХVІ с 
площ 550 кв.м., отреден за жилищно строителство, 
кв.20 по плана на с. Буковлък, 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 
администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, 
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съ-
вет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг чрез 
предварително представяне на предложенията от 
участниците в администрацията на Община Плевен 
за продажба на недвижим имот - частна общинска 
собственост, представляващ незастроен урегулиран 
поземлен имот - УПИ ХVІ с площ 550 /петстотин 
и петдесет/ кв.м., отреден за жилищно строител-
ство, кв.20 по плана на с.Буковлък, актуван с АОС 
№34609/08.06.2006 г., при първоначална цена 4000 /
четири хиляди/ лева без ДДС и депозит 10 % от пър-
воначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 
комисия, която да организира и проведе търг за про-
дажба на имота.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-

чи договор за продажба на имота по т.1, със спечели-
лия участник, съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 
и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0472/16.08.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Прото-
кол № 18, 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 № 372/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Отлага дебатите по т.11 от приетия дневен ред от-
носно предложение за продажба на масивна едное-
тажна сграда в с. Тученица, Община Плевен в УПИ 
V, кв.47, внесено от Кмета на Община Плевен с 
вх.№ОбС-0472/16.08.2016 г., поради постъпило отри-
цателно становище от Кмета на с.Тученица, Община 
Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 373/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот - незастроен урегулиран поземлен имот с иден-
тификатор 56722.661.1085 - УПИ ХVІ-661.1085, 
кв.57а, отреден за жилищно строителство, гр. Пле-
вен, ул.”Стоян Михайловски” №37, 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 ад-
министрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, 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 
собственост, актуван с АОС №41271 от 17.08.2015 г., 
находящ се в град Плевен, ул.”Стоян Михайловски” 
№37, представляващ незастроен урегулиран позем-
лен имот с идентификатор 56722.661.1085 с площ 
372 кв.м. урбанизирана територия с начин на трай-
но ползване: незастроен имот за жилищни нужди, а 
по регулационния план на град Плевен - УПИ ХV-
664.1085, кв.57а, отреден за жилищно строителство, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварител-
но представяне на предложенията в администрацията 
на Община Плевен, при първоначална цена 40 000 /
четиридесет хиляди/ лева без ДДС и депозит за учас-
тие в размер на 10 % от първоначалната цена.

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

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1 със спечели-
лия участник съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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 собстве-
ност, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0596/18.10.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Прото-
кол № 18, 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 № 374/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим 

имот - незастроен урегулиран поземлен имот с иден-
тификатор 56722.661.1084 - УПИ ХV-661.1084, кв.57а, 
отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, 
ул.”Стоян Михайловски” №37а, 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 ад-
министрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, 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 
собственост, актуван с АОС №41270 от 17.08.2015 г., 
находящ се в град Плевен, ул.”Стоян Михайловски” 
№37а, представляващ незастроен урегулиран позем-
лен имот с идентификатор 56722.661.1084 с площ 
274 кв.м., урбанизирана територия с начин на трай-
но ползване: незастроен имот за жилищни нужди, а 
по регулационния план на град Плевен - УПИ ХV-
664.1084, кв.57а, отреден за жилищно строителство, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварител-
но представяне на предложенията в администрацията 

на Община Плевен, при първоначална цена 31 000 /
тридесет и един хиляди/ лева без ДДС и депозит за 
участие в размер на 10% от първоначалната цена.

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

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1 със спечели-
лия участник, съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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 собстве-
ност, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0597/18.10.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Прото-
кол № 18, 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 № 375/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост 

между Община Плевен и Илия Петков Христов, чрез 
продажба на общинската част от недвижим имот, 
находящ се в с.Радишево, Община Плевен - УПИ VІ-
231, кв.50, в размер на 5 кв.м.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.60, ал.4, чл.47, ал.4 и ал.5 
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. Радишево, Община Плевен, 
представляващ застроен урегулиран поземлен имот, 
целият с площ 814 кв.м. - УПИ VІ-231, кв.50, чрез 
продажба на общинския дял от имота, представляващ 
5 кв.м., за сумата от 40 /четиридесет/ лева без ДДС, на 
съсобственика Илия Петков Христов.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за прекратяване на съсобственост, съглас-
но нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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 чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.60, ал.4, чл.47, ал.4 и ал.5 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0598/18.10.2016 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 18, 
точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 376/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост 

между Община Плевен и Людмил Красимиров Йочев 
върху недвижим имот, представляващ застроен уре-
гулиран поземлен имот - УПИ Х-305, кв.68 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 ад-
министрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.60, ал.4, чл.47, ал.4 и ал.5 
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, 
целият с площ 607 кв.м. - УПИ Х-305, кв.68, отреден 
за жилищно строителство, чрез продажба на общин-
ския дял от имота, представляващ 7 кв.м. за сумата от 
130 /сто и тридесет/ лева без ДДС, на съсобственика 
Людмил Красимиров Йочев.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за прекратяване на съсобственост, съглас-
но нормативните изисквания

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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 чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.60, ал.4, чл.47, ал.4 и ал.5 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0584/13.10.2016 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 18, 
точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 377/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на решение за прекратяване 

на Договор ИРК-1496/02.10.2013 г. за предоставяне 
на концесия за услуга на имот - публична общинска 
собственост, представляващ язовир с обща площ 
59,444 дка., находящ се в землищата на две села в 
Община Плевен - част от него, съставляваща имот 

съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Протокол 
№ 18, точка 7 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 № 369/27.10.2016 г., Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имо-

ти публична общинска собственост в училища и дет-
ски градини

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

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

- Част от физкултурен салон в СУ „П. Яворов” - Пле-
вен с площ 40кв.м., за провеждане на занимания по 
баскетбол, при първоначална наемна цена на час 9,20 
лв.. депозит за участие 30,00 лв.;

 - Част от помещение в СУ „Ст. Заимов” - Плевен с 
площ 42 кв.м., за спортни дейност и фитнес, при пър-
воначална месечна наемна цена 504,00лв. Депозит за 
участие 100,00 лв.;

- Част от помещение в СУ „Ст. Заимов” - Плевен с 
площ 47 кв.м., за хореография и народни танци, при 
първоначална месечна наемна цена 564,00 лв. Депо-
зит за участие 100,00 лв.;

- Част от методичен кабинет ДГ „Надежда” - Пле-
вен с площ 15кв.м., за провеждане на занимания по 
английски език, при първоначална наемна цена на час 
3,00 лв. Депозит за участие 30,00 лв.

2. Ползването на имотите по т.1 от спечелилия съ-
ответната процедура наемател, не може да пречи или 
ограничава учебните дейности в учебното и детско 
заведение.

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

веде 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 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 съ-
вет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0592/17.10.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 8 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 370/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот 

- публична общинска собственост на територията 
на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръ-
жение - павилион

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.14, 
ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет- Плевен

13. Ласкар     
№ 069028 232- ю/ж1  9 акация-гола сеч местно население по ЛУП от 2015г.  45 / 82 пл/пр.куб.м
№ 069028 232 - щ/п1  3 акация-гола сеч местно население - остатък от 2015г.  25/ 46 пл/пр.куб.м
Общо Ласкар  12 за месното население 70/128 пл/пр.куб.м

14.Николаево
№ 117003 221- ю/я  10 цр,бл,кгбр - 20% пост.котлов. сеч 

остатък от 2016г. по ЛУП 2015г. 170/309 пл/пр.куб.м
Общо Николаево  10 за местното население 170/309 пл/пр.к.м

15. Беглеж
№ 191113 216- б/б  153 бл,цр - 30% пост.-котловина сеч м.население по ЛУП 

от 2015г. 740/1345 пл/пр.куб.м
Общо Беглеж  153 за местното население 740/1345 пл/пр.к.м

16. Тодорово
 № 161008 277- в/в(част)  52 акация-гола сеч-м.население 

по ЛУП от 2015г. 390/709 пл/пр.куб.м
 Общо Тодорово  52 за местното население 390/709 пл/пр.куб.м

17. Търнене
№ 115001 289 - х/т  40 черен бор - санитарна сеч - 100%

за продажба 270 пл.куб.м
Общо Търнене  40 за продажба 270 пл.куб.м

18.Къртожабене
№ 045002 284-л/п  13 акация-гола сеч местно население 

по ЛУП от 2015г. 50/91 пл/пр.куб.м
Общо Къртожабене  13 за местното население 50/91 пл/пр.куб.м

19. Плевен
№ 56722.276.6 293 -в1/ж1  4 черен бор - прореждане - 20%

за продажба 30 пл.куб.м

№ 56722.544.4 293 -л1/п1  50 акация-гола сеч-м.население 
по ЛУП от 2015г. 240/436 пл/пр.куб.м

№ 56722.276.6 293 -о1/с1  73 акация-гола сеч-м.население 
по ЛУП от 2015г. 430/782 пл/пр.куб.м

№ 077010 303 - к/р  12 акация-гола сеч-м.население 
по ЛУП от 2015г. 93/169 пл/пр.куб.м

Общо Плевен 139 за местното население
за продажба

763/1387 пл/пр.куб.м
30 пл.куб.м

Всичко за 2017г. 1848/184,8 
дк/ха ВСИЧКО ЗА МЕСТНО НАСЕЛ. 7061/12838 пл/пр.куб.м
255/25.5 дк/ха ВСИЧКО ЗА ПРОДАЖБА 2410 пл.куб.м.

Общо за 2017 г. 2103/210,3
дк/ха 9471 пл.куб.м.
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№000081, с площ 54,345 дка. - в землището на с. 
Бръшляница в местността „Байнова могила” и дру-
га, по-малка част, съставляваща имот №000014, с 
площ 5,099 дка. в землището на с.Върбица в мест-
ността „Алявото”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.76, ал.1 и ал.3 от Закона за конце-
сиите, чл.44, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.47, ал.1 от 
концесионен договор ИРК-1496/02.10.2013 г., докла-
ди от 08.05.2014 г. и 24.06.2016 г. на Комисия за осъ-
ществяване на контрол по изпълнението на договори 
за предоставяне на концесии и Писмо изх. № ДИР-
164/12.07.2016г., съдържащо тримесечно предизвес-
тие за прекратяване на концесионен договор ИРК-
1496/02.10.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Прекратява действието на Договор ИРК-
1496/02.10.2013 г. за предоставяне на концесия за ус-
луга на имот - публична общинска собственост, пред-
ставляващ язовир с обща площ 59,444 дка., находящ 
се в землищата на две села в Община Плевен - част от 
него, съставляваща имот №000081, с площ 54,345 дка. 
в землището на с. Бръшляница, в местността „Байно-
ва могила” и друга, по-малка част, съставляваща имот 
№000014, с площ 5,099 дка. в землището на с. Върби-
ца, в местността „Алявото”, сключен с „АКТИС 10” 
ООД със седалище и адрес на управление: България, 
гр. Плевен 5800, област Плевен, община Плевен, ул. 
„Алеко Константинов” №5, ет.1, ап.2, представлявано 
от Калин Стефанов Цветков - управител.

ІІ. Съгласно чл.39, ал.3 от концесионния договор 
ИРК-1496/02.10.2013 г. да се усвои /задържи/ платена 
от концесионера гаранция за неизпълнение на инвес-
тиционната програма в размер на 1274,00 лева.

ІІІ. Съгласно чл.40, ал.1 от концесионен договор 
ИРК -1496/02.10.2013 г. да се усвои /задържи/ платена 
от концесионера гаранция за изпълнение на задълже-
нията по договора поради предсрочното му прекратя-
ване в размер на 1920,00 лв.

ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да предпри-
еме действия по прекратяването съгласно чл.101, ал.1 
от Правилника за прилагане на Закона за концесиите 
за обекта, посочен в т.1.

V. Решението с мотивите за приемането му се съоб-
щава на заинтересованото лице и подлежи на обжал-
ване по реда на чл.83 от Закона за концесиите.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
чл.76, ал.1 и ал.3 от Закона за концесиите, чл.44, ал.1 
и ал.2, във връзка с чл.47, ал.1 от концесионен дого-
вор ИРК-1496/02.10.2013 г., доклади от 08.05.2014 г. 
и 24.06.2016 г. на Комисия за осъществяване на кон-
трол по изпълнението на договори за предоставяне 
на концесии и Писмо изх. № ДИР-164/12.07.2016г., 
съдържащо тримесечно предизвестие за прекратяване 
на концесионен договор ИРК-1496/02.10.2013 г., по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0585/13.10.2016 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 
г., Протокол № 18, точка 16 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 № 378/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот - публич-

на общинска собственост, представляващ язовир 
„Пелишат-1”, съставляващ имот №168010 с площ 
77,401 дка. по плана на землището на село Пелишат, 
Община Плевен, в местността „Чакърска воденица”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, 
имот - публична общинска собственост, представля-
ващ язовир „Пелишат-1”, съставляващ имот №168010 
с площ 77,401 дка. по плана на землището на село Пе-
лишат, Община Плевен в местността „Чакърска воде-
ница”, актуван с АОС №1399/16.04.1999 г.

ІІ. Приема начална месечна цена за отдаване под 
наем на имота по т.І в размер на 160 /сто и шестдесет/ 
лв./месец без вкл. ДДС.

ІІІ. Отдаването под наем на имота по т.І да се из-
върши по реда на Наредба №7 на Общински съвет- 
Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване чрез 
предварително представяне на предложенията от 
участниците в Администрацията на Община Плевен 
и начална месечна наемна цена съгласно т. ІІ.

ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да определи 
депозита за участие, както и да назначи комисия, коя-
то да организира и проведе търга.

V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лица да сключи договора за наем със 
спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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, чл.14, 
чл.76, т.2 чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 
на Общински съвет- Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0599/18.10.2016 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 18, 
точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 379/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Споразумение между общините от 

регион Плевен за реда и начина за покриване на фи-
нансовите ангажименти, които всяка от общините 
ще има при приемането и третирането на отпадъци 
в Регионалната система

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.61, ал.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява Споразумение за сътрудничество в из-
граждането и прилагането на интегрирана система за 
събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпа-
дъци, образувани на територията на регион Плевен, 
отговаряща на националните и европейски норматив-
ни изисквания, спомагащи за устойчивото развитие на 
региона, приложено към настоящото решение.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да подпише 
посоченото в т.1 Споразумение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.61, ал.1 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0600/18.10.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Прото-
кол № 18, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 380/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен 

план - Парцеларен план на елементите на техниче-
ската инфраструктура на трасета на ел. провод и 
водопровод 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.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8 от Закона за общинската 
собственост 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 
- Парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура за трасета на ел. провод до поземлен 
имот 162009, в местността „Барата” в землището на 
с.Тученица, преминаващи със сервитут през поземлен 
имот161008, с начин на трайно ползване - местен път, 
публична общинска собственост.

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

3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен 
вестник”, съгласно чл.129, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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 и чл.129, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0415-1/18.10.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., 
Протокол № 18, точка 19 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 381/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен 

план- Парцеларен план на елементите на техни-
ческата инфраструктура за прокарване на трасе 
на водопровод до поземлен имот с идентификатор 
56722.701.416, в местността „Стража” в землище-
то 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 мест-
ната администрация, чл.8 от Закона за общинската 
собственост, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 
от Закона за устройство на територията, чл.18 от За-
кона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 
от Правилника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен 

устройствен план - Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за прокарване на 
трасе на водопровод до поземлен имот с идентифи-
катор 56722.701.416 в местността „Стража” в земли-
щето на гр. Плевен, преминаващ със сервитут през 
следните поземлени имот: 701.413, с начин на трайно 
ползване - полски път, публична общинска собстве-
ност; 666.226 - улица в строителните граници на гр. 
Плевен, публична общинска собственост; 701.2461, с 
начин на трайно ползване - полски път, публична об-
щинска собственост.

2. Дава съгласие на Васил Славейков Иванов за про-
карване на трасе на водопровод до поземлен имот 
56722.701.416 в местността „Стража” в землището на 
гр. Плевен, преминаващ със сервитут през следните 
поземлени имоти: 701.413, с начин на трайно полз-
ване - полски път, публична общинска собственост; 
701.2461, с начин на трайно ползване - полски път, 
публична общинска собственост.

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

устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-

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

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно 124б, 
ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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.124а, 
ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за при-
лагане на закона за опазване на земеделските земи, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0603/18.10.2016 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 
г., Протокол № 18, точка 20 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 № 382/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен 

план - Парцеларен план на елементите на техниче-
ската инфраструктура за прокарване на трасе на 
електропровод до поземлен имот 128001 в мест-
ността „Над село” в землището на с. Ясен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен 
устройствен план - Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура за прокарване на 
трасе на електропровод до поземлен имот 128001 
в местността „Над село” в землището на с.Ясен, 
преминаващ със сервитут през следните поземлени 
имоти: 0.185 път ІV клас - публична общинска соб-
ственост; 0.397, с начин на трайно ползване - паси-
ще, мера - публична общинска собственост; 0.327, с 
начин на трайно ползване - пасище, мера - публична 
общинска собственост.

2. Да съгласие на „Агро маркс” ЕООД за прокарване 
на трасе на електропровод до поземлен имот 128001 
в местността „Над село” в землището на с. Ясен, 
преминаващ със сервитут през следните поземлени 
имоти: 0.185 път ІV клас - публична общинска соб-
ственост; 0.397, с начин на трайно ползване - пасище, 
мера - публична общинска собственост; 0.327, с начин 
на трайно ползване - пасище, мера - публична общин-
ска собственост.

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

устройствен план по т.1
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-

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

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на 
територията не подлежат на оспорване, съгласно 
чл.124б, ал.4

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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.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 земедел-
ските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на 
закона за опазване на земеделските земи, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0602/18.10.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Прото-
кол № 18, 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 № 383/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - План за застроява-
не за ПИ 56722.701.3242 в местността „Стража” 
в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и 
одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, 
ал.1, т.1 и т.2 и чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3242 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и норма-
тиви за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3242 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнението 
на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на 
територията не подлежат на оспорване, съгласно 
чл.124б, ал.4

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и т.2 
и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0604/18.10.2016 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 18, 
точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 384/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за мотивирано предписание 

за изменение на Подробен устройствен план - План 
за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ-За об-
ществено обслужващи дейности, кв.77 по плана на 
гр. Плевен и улица по ок 81в, към ок 131а по плана на 
гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за 
устройство на територията и чл.2, ал.2 и ал.3 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен 
устройствен план - План за регулация за урегулиран 
поземлен имот ІІ-За обществено обслужващи дейнос-
ти, кв.77 по плана на гр. Плевен и улица по ок 81в, към 
ок 131а по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне 
с мотивирано предписание на основание чл.135, ал.3 
от Закона за устройство на територията да се изработи 
проект за изменение на действащия Подробен устрой-
ствен план - План за регулация за урегулиран позем-
лен имот ІІ-За обществено обслужващи дейности, кв. 
77 по плана на гр. Плевен и улица по ок 81в, към ок 
131а по плана на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да издаде за-
повед за одобряване на проекта за изменение на ПУП 
по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 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 т.2 от Закона за устройство на те-
риторията и чл.2, ал.3 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0581/11.10.2016 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 23 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 385/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застроява-
не за ПИ 56722.757.766 в местността „Плочата” 
в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на 
елементите на техническата инфраструктура и 
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одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.18 от Закона за опазване на земе-
делските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 
от Закона за устройство на територията 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.766 в местността „Плочата” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и норми 
за устройство на отделните видове територии и ус-
тройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.766 в местността „Плочата” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на 
територията не подлежат на оспорване, съгласно 
чл.124б, ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0561/20.09.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 24 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 386/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финан-

сова помощ на Галя Илиева Иванова
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. 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 Галя Илиева Иванова за ле-
чението на дъщеря й Мария Трендафилова Стоянова, 
при финансова възможност.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, по пред-
ложение от Постоянна комисия по „Здравеопазване и 
социална политика”, с вх.№ ОбС-0515/18.10.2016 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 25 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 387/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финан-

сова помощ на Ивайло Тодоров Даков
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. 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 Ивайло Тодоров Даков, 
след представяне на фактура за извършения разход.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация по пред-
ложение от Постоянна комисия по „Здравеопазване и 
социална политика”, с вх.№ ОбС-0374/18.10.2016 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 26 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 388/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финан-

сова помощ на Пламен Петров Богоев
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от 
§42-14 „Обезщетения и помощи по решение на 
Общински съвет”, дейност 122 „Общинска адми-
нистрация” по бюджета на Община Плевен за 2016 
година, в размер на 300 /триста/ лева на Пламен 
Петров Богоев, след представяне на фактура за из-
вършения разход.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация по пред-
ложение от Постоянна комисия по „Здравеопазване и 
социална политика”, с вх.№ ОбС-0429/18.10.2016 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 27 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 389/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финан-

сова помощ на Пелин Пелинов
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. 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 400 /четиристотин/ лева на Пенчо Пенчев Линов /
Пелин Пелинов.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация по пред-
ложение от Постоянна комисия по „Здравеопазване и 
социална политика”, с вх.№ ОбС-0534/25.10.2016 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 28 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 390/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда с идентифи-

катор 56722.664.270.6 и сграда с идентификатор 
56722.664.270.7, с адрес на сградите гр. Плевен, п.к. 
5800, ул.”Ильо Войвода”№11, построени в общински 
имот

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.33 от Закона за собствеността, 
чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, 
т.2, чл.6, т.1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи - имоти, представляващи:къща и га-
раж с следното описание:

1.1 СГРАДА с идентификатор 56722.664.270.6 /
петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и 
две точка шестстотин шестдесет и четири точка 
двеста и седемдесет точка шест/, съгласно схема 
№1266/03.02.2011г. на Служба по геодезия, кар-
тография и кадастър гр.Плевен, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одо-
брени със Заповед РД-18-71/06.06.2008г. на ИД на 
АГКК, последно изменение- няма издадена заповед 
за изменение на КККР, с адрес на сградата гр. Пле-
вен, п.к. 5800, ул. „Ильо войвода» № 11 /единаде-
сет/, която сграда е разположена в поземлен имот 
с идентификатор 56722.664.270 /петдесет и шест 
хиляди седемстотин двадесет и две точка шестсто-
тин шестдесет и четири точка двеста и седемдесет/, 
със застроена площ от 76.00 кв.м. /седемдесет и 
шест квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с пред-
назначение жилищна сграда - еднофамилна, стар 
идентификатор- няма, номер по предходен план- 
няма, а съгласно Заповед № РД-14-23/19.01.2011 
г. имотът е описан като: Недвижим имот находящ 
се гр. Плевен, ул. „Ильо войвода» № 11 /единаде-
сет/, представляващ ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА 
ЕТАЖА със застроена площ от 76.00 кв.м. /седем-
десет и шест квадратни метра/, съставляваща имот 
с идентификатор 56722.664.270.6 /петдесет и шест 
хиляди седемстотин двадесет и две точка шестсто-
тин шестдесет и четири точка двеста и седемдесет 
точка шест/ по кадастралната карта на гр. Плевен.

1.2. СГРАДА с идентификатор 56722.664.270.7 /
петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две 
точка шестстотин шестдесет и четири точка двеста 
и седемдесет точка седем/ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри одобрени със Заповед 
№РД-18-71/06.06.2008 г. на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, с адрес на сградата гр. Плевен, п.к. 
5800, ул. „Ильо войвода» № 11 /единадесет/, коя-
то сграда е разположена в поземлен имот с иден-

тификатор 56722.664.270 /петдесет и шест хиляди 
седемстотин двадесет и две точка шестстотин шест-
десет и четири точка двеста и седемдесет/, предназ-
начение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ, брой етажи: 1 /
един/, застроена площ от 25.00кв.м. /двадесет и пет 
квадратни метра/, при съседи: от три страни вътре-
шен двор и улица, съгласно схема на сграда № 15-
362215/25.07.2016 г. на СГКК гр. Плевен, попадащи 
в общински имот, за сумата от 82 000 лв. /осемдесет 
и две хиляди лева/ без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, 
чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от За-
кона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 
от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0613/26.10.2016 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 
г., Протокол № 18, точка 29 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 № 391/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на недви-

жим имот в собственост на Община Плевен - пуб-
лична държавна собственост, находящ се в град 
Плевен, ул.”д-р Г. М. Димитров”№106  представля-
ващ „Ветеринарномедицинска лечебница”

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, 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 
предложение до Министерския съвет на Републи-
ка България, чрез Областен управител - Плевен, за 
безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община 
Плевен недвижим имот - публична държавна собст-
веност, съгласно АДС № 7182 от 26.05.2016г., нахо-
дящ се в град Плевен, ул. „Д-р Г. М. Димитров” № 
106, представляващ поземлен имот с идентификатор 
56722.657.87, с площ 19 953 кв.м, заедно с построени-
те в него сгради с идентификатори: 

56722.657.87.1 - Лабораторен блок на три етажа със 
застроена площ 402 кв.м.

56722.657.87.2 - Жилищна сграда на два етажа със 
застроена площ 141 кв.м.

56722.657.87.3 - Лабораторен блок на един етаж със 
застроена площ 174 кв.м.

56722.657.87.4 - Лечебница на един етаж със застро-
ена площ 586 кв.м.

56722.657.87.5 - Лечебница на един етаж със застро-
ена площ 599 кв.м.

56722.657.87.6 - Трафопост на един етаж със застро-
ена площ 49 кв.м.

56722.657.87.7 - Стационар на един етаж със застро-
ена площ 145 кв.м.

56722.657.87.8 - Склад фуражи на един етаж със за-
строена площ 169 кв.м.

56722.657.87.9 - Склад на един етаж със застроена 
площ 193 кв.м.

56722.657.87.10 - Склад на един етаж със застроена 
площ 133 кв.м.

56722.657.87.11 - Гараж на един етаж със застроена 
площ 265 кв.м.

56722.657.87.12 - Стационар на един етаж със за-
строена площ 694 кв.м.

56722.657.87.13 - Трафопост на един етаж със за-
строена площ 15 кв.м.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да пред-
приеме всички необходими правни и фактически дей-
ствия във връзка с изпълнението на настоящето реше-
ние и да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне 
на Община Плевен на собственост върху имота по т.1, 
съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.1 
от Закона за общинската собственост и чл.5, т.1 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0609/20.10.2016 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Прото-
кол № 18, 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 № 392/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №155 от 

31.03.2016 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.302, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното 
и училищно образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва т.4 на Решение №155 от 31.03.2016 г. на 

Общински съвет - Плевен, както следва:
1.1. След края на текста да се добави „както и придо-

биване безвъзмездно на движимите му вещи”.
2. В останалата част Решение №155 от 

31.03.2016 г. на Общински съвет - Плевен остава 
непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.20, 
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация и чл.302, ал.1 
и ал.2 от Закона за предучилищното и училищно 
образование, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0258-
1/20.10.2016 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.10.2016 г., Протокол № 
18, точка 31 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 № 393/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №157 от 

31.03.2016 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.302, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното 
и училищно образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва т.4 на Решение №157 от 31.03.2016 г. на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

1.1. След края на текста да се добави „както и придо-
биване безвъзмездно на движимите му вещи”.

2. В останалата част Решение №157от 31.03.2016 
г. на Общински съвет - Плевен остава непромене-
но.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.20, 
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.302, ал.1 и ал.2 
от Закона за предучилищното и училищно образова-
ние, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0260-1/20.10.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 32 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 394/27.10.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №156 от 

31.03.2016 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.302, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното 
и училищно образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва т.4 на Решение №156 от 31.03.2016 г. на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

1.1. След края на текста да се добави „както и придо-
биване безвъзмездно на движимите му вещи”.

2. В останалата част Решение №156 от 31.03.2016 
г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.20, 
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.302, ал.1 и ал.2 
от Закона за предучилищното и училищно образова-
ние, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0259-1/20.10.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 33 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 395/27.10.2016 г.,гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №154 от 

31.03.2016 г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.302, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното 
и училищно образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва т.4 на Решение №154 от 31.03.2016 г. на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

1.1. След края на текста да се добави „както и придо-
биване безвъзмездно на движимите му вещи”.

2. В останалата част Решение №154 от 
31.03.2016 г. на Общински съвет - Плевен остава 
непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.20, 
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.302, ал.1 и ал.2 
от Закона за предучилищното и училищно образова-
ние, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0260-1/20.10.2016 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
27.10.2016 г., Протокол № 18, точка 34 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Всяка година на 1 ноември 
отбелязваме Деня на народните 
будители. На този ден отдаваме 
почит към онези, които разпалват 
факела на духовното просвеще-
ние на българския народ. Героят 
на днешният ни разказ принадле-
жи именно към тази група хора.

Димитър Стоянов Недялков e 
роден на 6 февруари 1856 г. в с. 
Ново село, Троянско. Първона-
чално учи занаят в Плевен. След 
това завършва училището в род-
ното си село, което е известно с 
революционното настроение на 
населението си. Майката на Ди-
митър Стоянов - Дона се омъжва 

БУДИТЕЛИ

През 1836 година в село Криво 
поле, Хасковска област, в замож-
но земеделско семейство се ражда 
Нестор Марков. Той учи най-на-
пред в родното си село, а след това 
в село Горски извор и в Хасково. От 
1862 до 1865 година учителствува 
в Харманли, но заради бунтовни-
ческата си дейност е принуден да 
напусне града. Отива в Пловдив, 
учи една година при Йоаким Гру-
ев, а после става учител в Хаско-
во, където също не остава дълго. 
Местните поддръжници на гръцка-
та просвета успяват да го злепоста-
вят пред официалната власт и той 
е арестуван и съден. Макар да е 
оправдан от турския съд, гръцкият 
владика в Одрин налага забрана за 
учителствуването му във вилаета. 
Краткият престой на Нестор Мар-
ков в Хасково оставя трайни споме-
ни. Стоян Заимов по-късно също е 
учител в този град и пише: “Нестор 
Марков, Христо Златаров, Йордан 
Ненов с неуморните си залягания 
бяха пробудили духа на българи-
зма в Хасково и в околността му. 
Марков и Златаров бяха организи-
рали дружина от патриоти, която 
едновременно ламтеше за черков-

НЕСТОР МАРКОВ - един българин, роден в Хасковско, е сред най-големите 
радетели за развитието на културно-просветното дело в нашия край

на и политическа свобода. Те бяха 
подготвили младежите в Хасково 
да посрещнат сърдечно народния 
апостол Васил Левски”. 

От есента на 1867 година Нес-
тор Марков е назначен за учител в 
Плевен. “Считам се за честит като 
можах да подействувам да Ви пратя 
за учител момък, снабден със всич-
ки елементарни науки на българ-
ски, също турски и френски езици” 
- казва за него Йоаким Груев, кой-
то го препоръчва на училищното 
настоятелство в града. И наистина 
Нестор Марков изцяло преустрой-
ва Плевенското класно училище, 
става инициатор за откриването 
на Девическо училище, за създа-
ването на читалище “Съгласие”, 
организира първите театрални 
представления в града. Убеждава 
някои родители да изпратят деца-
та си на учение в чужбина - Русия, 
Чехия, Австрия. Тогава той пише и 
издава първия от единадесетте си 
учебника. “Като човек, като учител 
и по трудолюбие, Нестор Марков 
беше неподражаем - пише в спо-
мените си ученикът му Г. Попов. 
- Той беше висок, спретнат, чист и 
представителен човек. Беше сери-
озен в разговорите си, привлекате-
лен и пленяваше слушателите си”. 
Нестор Марков работи в Плевен с 
ентусиазма на предан народен про-
светител, за когото се отваряло ши-
роко поле за работа. Вдъхнал пълно 
доверие още в началото на своята 
кариера с вещина и трудолюбие, 
нему всецяло се възложила грижа-
та по уреждане на училищата във 
всеко отношение, подкрепен щедро 
от Плевенската българска община, 
от заможните граждани и оформи-

лата се млада интелигенция - пише 
в спомените за него. Умен, трудо-
любив, богат с познания и солидна 
подготовка, непрекъснато самооб-
разовайки се, Нестор Марков още с 
идването си в Плевен става главен 
учител на класното училище. Про-
мяната, която въвел в класното учи-
лище, засяга най-напред външната 
му страна, По негово настояване 
училището при църквата „Св.Ни-
колай” било преустроено и разши-
рено. Така станало възможно оф-
ормените по-рано три класа да се 
разделят и да се обучават в отделни 
стаи, което от своя страна наложи-
ло назначаването на двама нови 
учители - Тодор Коджов от Търно-
во и Пано Рогозаров от Ловеч. Те 
се проявили като добри помощни-
ци на Нестор Марков. Направени 
били някои промени в програмата, 
като било въведено преподаване-
то на турски и френски във втори 
клас. Също така били въведени за 
по-малките ученици и за класо-
вете нови добри учебници, като 
граматика и история, издания на 
Йоаким Груев, аритметика и ка-
техизис - на Хр. Г. Данов и други 
промени, които скоро дали своите 
положителни резултати. Негова 
заслуга е и доставката през 1869 
г. на някои физически уреди, сред 
които и електрическа машина, с 
която преподаването по физика 
било поставено на опитна осно-
ва. Усилията на Нестор Марков 
били насочени и към откриването 
в Плевен на общинско девическо 
училище, тъй като по това време 
учителки занимавали момичетата 
по домовете си. В една от килиите 
на църквата „Св. Николай” било 

открито през октомври 1840 г. пър-
вото девическо училище с първа 
учителка Анастасия Димитрова. 
Негово дело е създаването на чи-
талище „Съгласие”, което става 
просветен и революционен център 
на плевенската интелигенция. За 
начало на читалищната дейност е 
приета датата 1 октомври 1869 г. 
,когато е свикано общо събрание от 
по-първите граждани на Плевен за 
утвърждаване на устава. Като пър-
ва културна проява на новооснова-
ното читалище е било театралното 
дело. За първи път в Плевен е била 
представена пиесата „Многостра-
дална Геновева”, на която режи-
сьор е бил Нестор Марков, а актьо-
ри - негови ученици. Скоро името 
на плевенския учител става извест-
но и в други български градове. 
След края на учебната 1869/1870 
година той приема предложението 
на русенци да се премести в тях-
ното училище. В Русе за пръв път 
се среща с Цани Гинчев и от тогава 
датира дългогодишното им прия-
телство. 

От „Първи годишен отчет за 
състоянието на Държавната мъжка 
гимназия „Княз Борис” в Русе за 
учебната 1896/1897 г.” научаваме, 
че те заедно с други учители са в 
състава на една комисия, назначена 
от Русенската община да обмисли 
и предложи мерки за усъвършенст-
ване на учебното дело в града. 
Вестник „Дунав” пък съобщава, 
че и двамата са изнасяли научно-
популярни сказки от името на чи-
талище “Зора”, че заедно с учителя 
Димитър Енчев основали книжар-
ница”.

След обявяването на Руско-тур-

ската война Марков постъпва като 
доброволец в руската армия и е 
преводач в щаба на ген. Скобелев. 
След Освобождението той се за-
връща в родния си край като пре-
фект на Хасковски окръг. Активно 
подпомага създаването на комите-
тите “Единство”, чиято главна цел 
е отстояването на независимостта 
на Източна Румелия и присъединя-
ването й към Княжеството. 

На 24 май 1879 година Марков 
е преместен на същата длъжност 
в Стара Загора, където остава до 
август 1882 година. Уволнен е по 
политически причини, но веднага 
го канят да заеме поста окръжен 
управител на Търново. Остава там 
от 4 април до 3 август 1883 година, 
когато става временно управляващ 
Министерството на вътрешните 
работи. Титулярът ген. Скобелев, 
комуто се налага да отсъства от 
София, лично го посочва за свой 
заместник. След завръщането му и 
Марков се връща в Търново. 

До края на своя земен път /24 
декември 1916 г./ Нестор Марков, 
е окръжен управител във Варна и 
Пловдив /1901-1903/, а през оста-
налото време е изцяло отдаден на 
книжовните си занимания. Речни-
ците му непрекъснато се преизда-
ват и усъвършенстват. Получават 
и международно признание. За тях 
той е удостоен с почетно звание от 
Френската академия на изящните 
изкуства. 

Не само лексикографското дело 
на този вече забравен българин, но 
и заслугите му като просветител и 
революционер, като един от “стро-
ителите” на нова България, трябва 
да се знаят и да се помнят.

ДИМИТЪР СТОЯНОВ - будителят в Плевенско
за втори път в с. Мечка, Плевен-
ско. Тя пристига в селото заедно 
с двамата си синове - Димитър и 
Недялко.

Димитър Стоянов е учител в 
килийното училище на с. Мечка, 
Плевенско в периода 1874 - 1877 
г. и 1879 - 1883 г. В своята учи-
телска дейност той използва ин-
тересни и новаторски учебници 
като “Бащин язик за малки деца” 
(изд. 1874 г.), „Аритметика по 
начина на Грубе”, методическо 
ръководство за начални учители 
и ученици” (изд. 1875 г.) и други. 
Преподава също и основите на 
християнската религия и деяния-
та на апостолите, което било ши-
роко застъпено във възрожден-
ските ни училища. Като вземем 
предвид учебното съдържание, 
можем да заключим, че обуче-
нието в килийното училище на 
с. Мечка, Плевенско е имало оп-
ределен светски отенък. Обуче-
нието е имало също и обществе-
но-политическа насоченост, тъй 
като учителят Димитър Стоянов 
е бил и човек с будно полити-
ческо съзнание. За това гово-
рят записаните песни в личния 
му бележник, съдържанието на 
които е с подчертано политиче-
ски характер. Една от тях е на-

сочена срещу гръцката духовна 
власт на фанариотите, а в друга 
- т. нар. “Аскерска песен”, която 
явно е вариант на “Българи юна-
ци” от Добри Чинтулов, се каз-
ва: “Българи юнаци що ли йощи 
спим. Вдигайте байряци да ся 
свободим…..”, в която се зове на 
борба за политическа свобода. 

За будителският дух на Ди-
митър Стоянов говори и отно-
шението му към документите. 
Той съхранява възванията на 
княз Александър I към българ-
ския народ за въздигане на кате-
дралният храм “Св. Александър 
Невски” в София, от комитета 
при централната комисия, ръ-
ководеща делата по въздигането 
му и инструкции за съставяне 
на комисии за събиране добро-
волни пожертвования за храма 
от 1881 - 1882 г. Това е уника-
лен документ, който още веднъж 
маркира най-славните моменти 
от българската история и зна-
чението на християнската вяра 
за оцеляването на българите. 
Във възванията се казва: “….Из-
бранникът на българския народ, 
Негово Височество любимия 
наш княз Александър I, призван 
от Божието провидение да на-
следи престола на Българските 

царе: Симеона, Самуила и Асе-
невците….”. Чудесен документ 
от чийто страници лъха на па-
триотизъм и на българщина. 

Наред с дейността си на учи-
тел, Стоянов е изпълнявал и 
длъжността на писар в общината. 
Владеел е писмено и говоримо 
турски език. Запазил е и “Пи-
сарски другар” - спомагателно 
ръководство за селски общински 
писари и кандидати за такива с 
автор Хр. Стойнов от 1894 г. Ето 
как започва и самия “Писарски 
другар”: “Неоспорима истина е, 
че общините играят важна, ту-
ку-речи, най-главната роля в дър-
жавното управление. Те са най-
важната пружина в държавната 
машина. Нещо повече, общините 
са основата, темеля на онова, що, 
с други думи, се казва държава: те 
са лостът, силата, която движи ця-
лата държавна машина.” 

Димитър Стоянов застава на-
чело на с. Мечка, Плевенско в пе-
риода ноември 1911 г. - декември 
1913 г. Бива избран за кмет като 
член на Демократическата пар-
тия. 

Друг интересен документ, кои-
то е съхранил Димитър Стоянов е 
книжка на списание “Земеделски 
уроци” от 1926 г. Ето и фрагмент 

от нея: “Не само с ръководене на 
домакинските работи и възпита-
нието на децата се изчерпва пред-
назначението на жената, особено 
тази на село. Жената селянка, я 
виждаме като постоянен спът-
ник на мъжа в полето, градината, 
лозето и пр. - тя е първия и най-
верен негов другар във всички 
полски работи. Времето през вой-
ната е достатъчно да подчертае 
голямото значение на жената в 
стопанството. Тогава когато ней-
ният мъж липсваше от къщи, тя 
съумя да понесе всички несгоди 
на живота и успя навреме да из-
оре и посее нивите, да прибере и 
продаде зеленчуци и овощия, тъй 
както е правил и нейният съпруг.”

Документи който заслужават 
внимание са и “Интелигенцията 
и селяните” на Стефан Радев от 
1927 г. и “Правилник за първите 
местни земеделческо-промишле-
ни изложения в Пловдив и Русе” 
от 1891 г. 

Димитър Стоянов умира на 4 
август 1937 г. в с. Мечка, Плевен-
ско.

В “Държавен архив” - Плевен 
има регистриран фонд на Дими-
тър Стоянов съдържащ докумен-
ти от 1881 до 1927 г. 

Изготвил:
Илиян Цветанов

Главен експерт в отдел 
“Държавен архив” - Плевен 
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Плевенският ДКТ „Иван Ра-
доев” да стане гостоприемен и 
уютен за зрителите, а спектаклите 
които прави, да са предизвикател-
ни. Това е желанието на новия ди-
ректор на театъра Васил Василев. 
Той си е поставил нелеката задача 
продукцията да е винаги на добро 
художествено ниво, без компромис, 
като съперничи на най-добрите те-
атри в страната и на Балканите. 
Целта е да се обърне внимание на 
плевенската публика, като през ме-
сец юни акцентът беше върху мал-
чуганите и организираните за пър-
ви път  детски спектакли с вечерни 
представления - от 18 часа. 

В театралния афиш беше вклю-
чена премиерата на куклената пие-
са „Тигърчето Спас и малкото голя-
мо слонче”  по миниатюри от Рада 
Москова и постановка  Александър 
Ткачов. „Режисьорът за първи път 
работи с плевенската трупа и ос-
тана много доволен от работата на 
актьорите, които добре познават 
спецификата на кукления театър. 
Идеята на режисьора е изпълните-
лите да се върнат към академично-
то кукловодство. Представлението 
е специфично, защото смяната на 
куклите и влизането от роля в роля 
изисква адекватна реакция и отлич-
ни умения от страна на актьорите. 
Елица Анева, Ива Николова, Цвете-
лина Кирилова и Мариян Стефанов 
се справиха отлично с поставената 
от режисьора задача и децата ги ха-
ресаха. В репертоара  бяха предви-
дени  още три заглавия: „Объркана 
приказка”, „Франклин” и „Куклена 
фиеста”, споделя директорът. 

Актьорите от театъра пред-
ставиха на своите зрители нашу-
мелите постановки „Женско цар-
ство”, „Катаклизми” и „Отворена 
брачна двойка”. Интересна беше и 
инициативата на промоционална 
цена „Двама с един билет”. Всеки 
можеше да се възползва от тези 
предложения, като повече зрители 
посетиха постановките и уважиха  
плевенските актьори преди вакан-
цията на театралната трупа, обяс-
нява още директорът Васил Васи-
лев. 

Силно начало беше 
предвидено за новия 
творчески  сезон  - 
2016/2017 година

С пиесата „Цимбелин” драма-
тично-куклен театър „Иван Радоев” 
откри сезона и отбеляза 400 годи-
ни от смъртта на Уилям Шекспир. 
Произведението, преведено от Ва-
лери Петров, за първи път се по-
ставя на българска сцена. Премиер-
ният спектакъл, с режисьор Лилия 
Абаджиева, беше представен пред 
плевенската публика. Повече от 
два часа зрителите имаха удоволст-
вие да се докоснат до творчеството 
на Шекспир чрез великолепната 
игра на актьорите - Петьо Кръстев, 
Генадий Николов, Георги Енчев, 
Стоян Радев, Сергей Константи-
нов, Адриян Филипов, Васил Асе-
нов, Васил Витанов, Асен Данков, 
Георги Кацарски и Антъни Пенев. 
Интересната сценография и костю-
ми на Васил Абаджиев, подбраната 
музика и нестандартни режисьор-
ски решения, съчетани с различни 
видове сценични изкуства, успяха 
да пренесат зрителите в приказния 
свят на театъра от времето на Ше-
кспир. 

В спектакъла играят само мъже, 
като изборът е направен след вни-
мателен подбор, съобразен с пер-
сонажите от пиесата. За първи път 
на сцената се представят актьори 
от четири поколения и то не само 
от Плевен. В проекта участват Сто-
ян Радев, абсолвенти от класа на 
проф. Стефан Данаилов  и студент 
от класа на проф. Ивайло Христов. 
Режисьорът Лилия Абаджиева спо-
дели, че това е първата й постанов-
ка с нашата трупа, като припомни, 
че преди 20 години в Плевенския 
театър е представена  дипломната 
й работа. „Работата на режисьора 
Абаджиева е еталон за творчест-
во”, обяснява директорът на пле-
венския театър.

Премиерата предизвика ин-
терес и събра не само плевенска 
публика, но гости  от страната и 
чужбина. Председателят на Съюза 

на артистите в България Христо 
Мутафчиев поздрави своите ко-
леги и обясни, че „Цимбелин” на 
плевенска сцена е едно абсолютно 
ново начало за драматичния театър 
и той е щастлив да присъства на 
старта му. Гост на премиерата беше 
и Олга Никифорова, селекционер 
на международния театрален  фес-
тивал „Академика”, провеждащ се 
в руския град Омск. За представле-
нието в Плевен бяха още и драма-
тургът Сашо Димовски и Ненад 
Витанов от театъра във Велес, Ма-
кедония. 

Успоредно с премиерата на 
„Цимбелин”  

плевенската трупа 
подготви и новото 
заглавие  „Българите 
идат“

Постановката е по български 
класически текстове, повечето от 
които комедийни. „Носи патрио-
тично-родолюбив характер с иро-
ния към българската съдба днес”, 
обяснява режисьорът Димо Дешев.

 „Това беше идеята, с 
която създадохме спек-
такъла „Българите идат”. 
Препратката е с намигва-
не в бъдещето, тъй като 
през 2018 година същите 
тези българи ще управля-
ват Европейския съюз. В 
него, като управляващи, 
те ще отидат с цялата  си 
народопсихология, лите-
ратура, фолклор и всичко 
онова, което ги прави бъл-
гари. Затова ние решихме 
да седнем заедно със зри-
телите и да помислим, да 
погледаме, да послушаме 
и да обсъждаме онова,  
което ни прави българи. 
Как то ще се проектира в 
българите, които ще бъдем 
след две години”, допълва 
режисьорът и уточнява, че 
представлението е своеоб-
разна визитна картичка на 
България.

На сцената всеки от актьорите 
изпълнява по 12-13 роли. Чети-
римата актьори близо два часа не 
слизат от сцената, пресъздавайки 
пред очите на публиката  различни  
персонажи от българските литера-
тура, фолклор и песни. В предста-
влението участват също танцьори 
от Северняшкия ансамбъл за на-
родни песни и танци. Текстовете 
са подбрани от емблематичните 
ни автори - Елин Пелин, Чудомир, 
Тома Измирлиев, Петко Рачов Сла-
вейков,  Райко Алексиев, Йордан 
Радичков. Не на последно място е 
древногръцкият драматург и автор 
на комедии - Аристофан, от който е 
взета идеята за пиесата. „Този спек-
такъл може да бъде показан в ев-
ропейското събрание, така, както в 
Древна Гърция Аристофан е изпра-
тил жените в Народното събрание”, 
разказва още Димо Дешев.

След премиерата на „Българите 
идат”  плевенската трупа започна 
турне в страната. Първите пред-
ставления бяха в Монтана и Ловеч. 
В театралния афиш датите за но-
ември вече са определени, спекта-
кълът ще се играе не само на пле-
венска сцена, но и в Русе, Разград 
и Шумен.

След това силно начало на 
творческия сезон, директорът Ва-
сил Василев изрази задоволство. 
„Може да ме упрекват, че тези неща 
са несъвместими, но те се случват. 
Доказахме, че трудният, според 
мнението на някои хора  „Цимбе-
лин”,  е зрелищен спектакъл и е 
много достъпен за плевенчани. Тук 
е моментът да благодаря на всички 
наши зрители, които потвърдиха 
моето виждане, че те  заслужават 
да гледа точно такива спектакли на 
европейско ниво, които ги карат да 
се гордеят, че имат такъв театър”, 
каза Василев и обясни, че разширя-
ват  контактите с колегите от стра-
ната и чужбина. 

Доказателство за успеха на 
плевенската трупа са  получените 

Със силен старт започва новият
творчески сезон на Плевенския театър

Директорът Васил Василев: Театърът е дух - той е чистото 
българско слово, което  най-близо достига до всички нас

покани за  международни фестива-
ли. Спектакълът „Цимбелин”  ще 
участва в Международен театра-
лен фестивал, в началото на октом-
ври 2017 година в побратимения 
Ростов на Дон. Представлението 
е селекционирано за участие и в 
Международния театрален фести-
вал „Академика Омск”  през 2018 
година. Получена е и покана за гос-
туване и във Велес,  Македония.

Наскоро директорът Василев се 
завърна от Дубровник, където са 
започнали  преговори за съвместна 
дейност и организиране на фести-
вал. Идеята е в Плевен да се зароди 
и театрално средище за фестивал, 
като арт форумът да бъде през 2018 
година. До тогава има много рабо-
та по създаването и финансирането 
на съвместния проект. При посе-
щението си в Дубровник, дирек-
торът на ДКТ „Иван Радоев” се е 
срещнал и с Василий Сенин, който 
преди  години е поставил пиесата 
„Дванайсета нощ” от Шекспир на 
плевенска сцена. Сега режисьорът 
е готов да постави „Вишнева гра-
дина” от Чехов. Това ще бъде още 
едино за плевенските театрали, но 
то ще им отвори вратите и за други 
фестивали в чужбина.

Славата на 
плевенската трупа се 
разраства

Двама руски режисьори са из-
явили желание да работят с нея. 
Младият  руски режисьор Денис 
Азаров е изявил желание заедно 
с плевенската трупа да подготвят  
документален театър, посветен 
на 140 годишнина от Плевенската 
епопея. Режисьорът бил впечатлен 
от  разказите на селекционерката 
Олга Никифорова за това, как в 
Плевен се пази паметта на руските 
герои, дали живота си за освобож-
дението на града. За реализирането 
на този българо-руски проект се 
изисква много време и финанси, 
както и специална подготовка  при 
събирането на документи, архиви и 
материали от онази епоха.„Всички 
тези проекти ще наредят плевен-
ския театър на европейската и све-
товната сцени, място което мисля, 
че заслужаваме да бъдем. В крайна 
сметка театъра е дух. Той е чистото 
българско слово,  което  най-бли-
зо достига до всички нас. Когато 
говорим за театър, ние говорим за 
книжовния език, който ни формира 
като граждани на тази държава, на-
речена България,  и ни дава нашето 
съзнание” , казва директорът Васи-
лев, който е убеден,че театралите 
са съвременни будители на нашето 
време.


