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През 2017-а Плевен живя 
под знака на 140 години от Ос-
вобождението си, 110 години 
от основаването на военноисто-
рическите музеи и 40 години от 
откриването на Панорама „Пле-
венска епопея 1877 г.” Още в 
края на миналата година по идея 
на кмета Георг Спартански бе 
сформиран Инициативен коми-
тет, който да предложи знакови 
събития, с които да бъдат отбеля-
зани трите годишнини. „Държах 
да поканя доказани личности от 
обществено-политическия и сто-
панския живот на Плевен, защо-
то ценя техните качества и опит. 
Идеята е да създадем още сега 
организация и да стартираме ра-
бота, ако искаме Плевен да бъде 
национален акцент в събитията 
по честване на 140 години от Ос-
вобождението. Затова се надявам 
на вашите съвети, предложения 
и не на последно място съдей-
ствие и контакти, за да можем 
да представим Плевен достойно 
пред България и света”, каза на 
първото заседание на комитета, 
състояло се през декември 2016 
г. кметът Георг Спартански. Още 
тогава имаше идеи за провежда-
нето на научни конференции, из-
ложби с експонати от фондовете 
на РИМ и РВИМ. 

Освен намерения за провеж-
дането на прояви в областта на 
културата, Община Плевен набе-
ляза и действия за реконструкция 
на паметниците при входните ар-
терии от София, Русе и Ловеч, на 
паметника „Майка България” в 
Градската градина, за ремонтни 
дейности в Скобелевия парк, как-
то и за козметичен ремонт на бул. 
„Скобелев”. Идеята трябваше да 
бъде подкрепена и със средства 
от държавата. Това стана факт в 
края на тази година, с отпускане-
то на 700 000 лв. от Министер-

Плевен помни!Плевен помни!

10 декември
Празнична света литургия, отслужена от плевенския мит-

рополит Игнатий, западноевропейския митрополит Антоний 
и ростовския и новочеркаски митрополит Меркурий

8:30 часа - храм. „Св. Параскева“
Турнир по волейбол „Плевенска епопея“
10:00 часа - Зала по волейбол
Паметен ритуал по повод 140 години от плевенската епопея
Панихида, отслужена от плевенския митрополит Игнатий, за-

падноевропейския митрополит Антоний и ростовския и новочер-
скаски митрополит Меркурий

Поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите за Осво-
бождението на Плевен

11:00 часа - Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“
Празничен концерт-спектакъл „Плевен помни!“
12:00 часа - ДКТ „Иван Радоев“
Тържествена заря-проверка „140 години плевенска епопея“
18:00 часа - площад „Възраждане“

ския съвет. Реконструкцията на 
три от паметниците ще започне 
през пролетта.

В Инициативния комитет се 
включиха заместник-кметове-
те Милен Яков, Стефан Милев 
и арх. Невяна Иванчева, дирек-
торите на Регионалния воен-
ноисторически музей (РВИМ) 
и на Регионалния исторически 
музей (РИМ), на ДКТ „Иван 
Радоев”, на ХГ „Илия Бешков”, 
председателят на СБХ - Плевен, 
директорът на ПГПЧЕ, главни-
ят инженер на Община Плевен, 
началникът на Единния център 
за начална подготовка, начални-
ците на отдел „Култура” и „ВО и 
протокол” в Община Плевен, би-
вшите кметове на града Найден 
Зеленогорски, Румен Петков, Пе-
тко Цолов, Андрей Романов, биз-
несмени и интелектуалци.

През февруари патрон на 
честванията на трите годишнини 
стана президентът Румен Радев, 
който ще пръсъства на церемо-
нията на 10 декември.

Множество бяха инициати-
вите през годината, посветени 
на 140 години от освобождение-
то на Плевен. Сред тях бе и ва-
лидирането на пощенска карта, 
плик и отпечатването на мар-
ка, по повод трите годишнини, 
преминаването на колоездачна-
та Обиколка на България през 
града ни, Национална научна 
конференция „140 години руско-
турска война 1877-78 г. и място-
то на Плевенската епопея в нея”, 
засаждане на „Гора на Свобода-
та” край Историческия мост при 
село Ясен и други. Всички те ще 
са само увертюра към големите 
чествания на 3 март, когато стра-
ната ни ще отбележи 140 години 
от своето Освобождение. 

Безспорен е историческият 
факт, че две са сраженията, които 
са най-важни за развоя на Руско-
турската освободителна война от 
1877-1878 година - Плевенската 
и Шипченската епопея. Затова и 
честванията за освобождението 
на Плевен преминаха под мотото 
„Плевен помни!” Кулминацията 
на празника е на 10 декември.
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В дните за отдаване на про-
чит към загиналите за Освобож-
дението на Плевен в ХГ „Илия 
Бешков” беше открита излож-
ба, включваща 70 живописни 
платна, 35 графични листа и 
15 скулптурни творби. В нея са 
включени творци, участвали в 
първата обща художествена из-
ложба - 1978, посветена на 100 
годишнината от Освобожде-
нието на България - платната на 
Петко Абаджиев, Мари-Терез 
Господинова, Георги Божилов, 
Милка Пейкова, Сюлейман Се-
феров, Георги Трифонов, Лиляна 
Русева, Калина Тасева, Иван Б. 
Иванов; на графиците Галилей 
Симеонов, Петър Чуклев, Здрав-
ко Захариев, Костадинка Мила-
динова, Катя Костова, Захари 
Каменов; на скулпторите - Иван 
Варчев, Иван Славов, Теодоси 
Антонов, Никола Цветанов. Поч-
ти всички участват и в следва-
щите издания - 1983 г., носители 
са на награди от тях, както и са 
жури на изданието ѝ през 1988 г. 

Изключително силно е при-

С Научната конференция  „140 
години от Руско-турската война 
1877-78 г.и мястото на  Плевен-
ската епопея в нея“, започнаха 
официалните прояви, посвете-
ни на годишнината. Участва-
ха над 25 известни български и 
руски учени от музеи в страната 
и преподаватели от висши учеб-
ни заведения, посветили се на 
изследването на този период от 
българската история. Двудневно-
то събитие бе организирано от 
Община Плевен и Регионалния 
военноисторически музей - Пле-
вен. В присъствието на участни-
ци и гости, на кмета на Община 
Плевен Георг Спартански, на 
председателя на Общинския съ-
вет Мартин Митев, заместник-об-
ластния управител д-р Красимир 
Трифонов, конференцията откри 
проф. д-р Пламен Митев, научен 
ръководител на форума. Той бла-
годари на организаторите за до-
стойното отбелязване на 140-го-
дишнина от Плевенската епопея. 
„Наблюдавайки научния и кул-
турния живот у нас през послед-
ните месеци, имам усещане, че 
желанието е да се забрави за Ру-
ско-турска война, защото твърде 
малко внимание се отделя на тази 
годишнина и събитието днес пра-
ви чест на инициаторите. Война-
та е сред най-знаковите събития в 
нашата история. За да осмислим 
значението й, трябва да се върнем 
назад във времето и да разберем 
надеждите на тогавашните бъл-
гари, техните болки и страдания, 
мечтите и вярата им. 

Много са имената на руските 

Министерски съвет одобри на заседанието си на 22 ноември 
т.г. целева сума в размер на 700 000 лв. за Община Плевен. Тя 
се отпуска във връзка с честването на 140 години от Плевенска-
та епопея. По този повод специални благодарности към всички, 
съдействали Плевен да получи от Министерски съвет целевата 
сума за ремонт на паметниците, построени в чест на Освобожде-
нието на града от османско иго, изказа на оперативно заседание 
на ръководството на администрацията кметът Георг Спартански. 

Благодарствени писма бяха изпратени до премиера Бойко Бо-
рисов и до министъра на финансите Владислав Горанов за това, 
че проявиха разбиране и Плевен беше включен с целево финан-
сиране със значителна сума. „Признателен съм и на заместник-
министъра на финансите Росица Велкова, която бързо придвижи 
преписката, за да може Плевен да бъде включен в решението на 
Министерския съвет. Специална благодарност на депутата Пла-
мен Тачев, който беше изключително полезен в контактите с Ми-
нистерството на финансите, включително и за организираната от 
него работна среща с министъра на финансите Владислав Гора-
нов. В този смисъл, немалка част от техническата работа по реа-
лизация на предоставянето на сумата беше извършена с активно-
то съдействие на депутат Тачев. Голяма благодарност изразявам 
и към бившия кмет Румен Петков във връзка с обществения де-
бат за необходимостта от отпускане на средства за честването и 
също помогна със своята настоятелност. Не на последно място, 
благодарност и към народния представител Васил Антонов, кой-
то преди около месец постави официално питането в Парламен-
та по време на редовния петъчен контрол и с това също уско-
ри процедурата по вземане на решение от Министерския съвет. 
Благодаря и на бившите кметове Андрей Романов, Петко Цолов 
и Найден Зеленогорски, които чрез своите контакти активираха 
държавните власти, за да стане възможно решението на кабине-
та. Това е доказателство, че когато независимо от партийния цвят 
всички сме обединени в постигането на една цел, тя се случва. 
Това е добър пример за взаимодействие и вярвам, че в бъдеще 
също ще бъдем обединени в постигането на целите на града и на 
общината. Радва ме, че когато става дума за надпартийни неща, 
можем да работим заедно и заедно да постигаме целите”, до-
пълни Гeорг Спартански. Той обясни, че предстои изготвяне на 
количествено-стойностна сметка и обявяването на обществена 
поръчка за ремонтни дейности, за да може през зимата да се про-
ведат процедурите, а през пролетта да започне и строителството.

Преди юбилея със собствени средства Община Плевен ре-
монтира трите паметника при входовете на Плевен - монумент 
„Победа” на пътя Плевен - София, монумент „Донски казаци” на 
пътя Плевен - Русе и монумента „Скобелев отряд” на пътя Пле-
вен - Ловеч, където се вее и родният трибагреник.

Правителството предостави 
700 000 лв. на Община Плевен

офицери и войници, които на-
писаха с главни букви истори-
ята на Освободителната война. 
Въпреки грешките на руското 
командване, със силата на ру-
ското оръжие и с храбростта на 
руските воини на политическата 
карта на стара Европа отново се 
възроди българската държава. 
Да не забравяме обаче, че в ре-
шителните за изхода на войната 
моменти, руската армия полу-
чава безрезервната подкрепа на 
българското население. В бойни-
те действия участие взеха над 12 
000 опълченци, както и повече от 
25 000 въоръжени доброволци, 
организирани в самостоятелни 
чети, действащи в тила на тур-
ската армия. Стотици българи са 
използвани от руското командва-
не като преводачи, разузнавачи, 
съгледвачи. Опитът на тези по-
забравени герои съвсем не е по-
маловажен от саможертвата на 
войниците и офицерите по бой-
ните полета. И още - замисляли 
ли сме се на какви издевателства 
е било подложено мирното насе-
ление в тила на турската армия? 
За съжаление, много са непроче-
тените все още страници на исто-
рията на нашето Освобождение 
и проучването тепърва предстои. 
По-важното в случая е да се под-
чертае, че не получихме свобо-
дата си даром, че и ние платихме 
своята цена, за да разкъсаме око-
вите на петвековното турско иго. 
Благодарение на тази война, в 
която редом един до друг се биха 
и загиваха българи и руси, бъл-
гарската национална кауза най-
после се сбъдна - възстановяване 
на изгубената някога държавност 
и шанс да се приобщим към мо-
дерния европейски свят. Убеден 
съм, че настоящата научна кон-
ференция ще ни подтикне да си 
припомним позабравени събития 
и личности, ще хвърли допълни-
телно светлина върху неизяснени 
все още факти от развоя на бой-
ните действия, ще спомогне за 
разрешаване на поне една част от 
многото спорни или останали и 
досега встрани от погледа на спе-
циалистите въпроси, отнасящи се 
както до самата война, така и до 
паметта за нея”, подчерта проф. 
д-р Пламен Митев.

Кметът на Община Плевен Ге-
орг Спартански отбеляза, че едва 
ли има българин, а със сигурност 
няма плевенчанин, който от най-
ранните си детски години да не 
знае за събитията, свързани с този 
период от българската история. 
„Повече от 20 са участниците, 
които се включват в двудневната 
конференция, посветена на съби-
тията край Плевен, които заедно с 
Шипченската епопея решиха хода 
на Руско-турската освободителна 
за България война преди 140 го-
дини. За нас е гордост, че свобода-
та на България тръгна от Плевен. 
Падането на града ни, държало в 
напрежение и приковало внима-
нието на цялата тогавашна евро-
пейска общественост, е този фи-
нален акцент, който практически 
води до победоносното за руската 
императорска армия завършване 
на войната и юридическото поя-
вяване на България на картата на 
Европа. Вярвам, че с докладите 
си вие ще направите допълните-
лен принос в осветляването на 
тези събития. Дължим го на себе 
си, защото тези, които не знаят 
своята история, нямат добро бъ-
деще”, обърна се към участници-
те  във форума Георг Спартански 
и им пожела ползотворна работа.

По време на Научната конфе-
ренция доклади изнесоха проф. 
Димитър Саздов от УНСС - Со-
фия „Русия искаше или не вой-
ната от 1877-1878 г.“, д-р Михаил 
Симов от НИМ - София „Разуз-
наването на руската Дунавска 
армия по време на Плевенска-
та епопея“, Симеон Цветков от 
РИМ - В.Търново „Кратък обзор 
на руската военна промишленост. 
Производство и снабдяване на 
армията с леко стрелково оръжие 
в навечерието на Руско-турска-
та война 1877-1878 г.“, проф. д-р 
Пламен Митев от Историческия 
факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски” - „Военните кореспон-
денти в битката за Плевен“, още 
Надежда Воробьева, полк.-док-
тор Мануш Христов, н.с. д-р Вла-
димир Бойко, в съавторство с доц. 
д-р Ани Златева, Мария Танчева, 
д-р Володя Милачков и Христина 
Женкова от РИМ -  Ямбол „Дар от 
ген. Скобелев за Ямбол - памет за 
Освобождението“.

Проф. д-р Пламен Митев:

България плати своята цена 
за Освобождението си

Изложба „140 години Плевенска епопея“ до
края на януари в залите на ХГ „Илия Бешков“

съствието на плевенските ху-
дожници в тези изложби. След 
отбелязването на 70 години от 
създаването на Дружеството на 
плевенските художници през 
ноември, изложбата „140 години 
от Плевенската епопея“ отново 
представя платната, графиките 
и пластиките по темата на пър-
вите му основатели - Сидония 
Атанасова, Дило Дилов, Христо 
Бояджиев, Дионисий Дончев и 
следовниците им - Сашо Рачев, 
Георги Борисов, Николай Да-
бов, Тома Трифоновски, Кънчо 
Кънчев, Емил Георгиев, Христо 
Христов, Борис Георгиев, Кирил 
Мескин, Константин Симеонов, 
Петко Петков, Валентин Колев, 
Пламен Янкуловски, Павлин 
Ковачев, Иван Велчев, Николай 
Стайковски, Красимир Яков и 
други. Експозицията е от фон-
довете „Живопис“, „Графика“ и 
„Скулптура“ на галерията. 

Кураторският проект е на 
главния уредник на галерията 
Антония Караиванова и е бази-
ран на художественото тъждест-

во на историческата памет. В из-
ложбата са включени български 
творци, участници в изданията 
на общите художествени из-
ложби „Подвиг, признателност, 
дружба“ - 1978, 1983 и 1988 г. 
„Тази способност за сетивност, 
в която творческият глас звучи 
заедно с гласовете на всички 
хора, независимо степента на 
достъпност в изящния диалог 
художник-зрител и без да си 
позволява интелектуални при-
вилегии. Нашата експозиция 
храни надеждата, че от онези 
години до днес, както национал-
ната ни, така и художествената 
ни история, е създала понятия  
и опит, който е полезен в едно 
общо цяло за всички ни и посто-
янно актуално начинание какво-
то е осмислянето ѝ. Паметта е 
причината в духовния живот на 
всеки от нас да има постоянство 
и непрекъснатост“, споделя Ан-
тония Караиванова.

Експозицията ще остане в 
залите на ХГ „Илия Бешков“ до 
края на януари 2018 г.
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Илюстрована пощенска карта 
на тема „140 години Плевенска 
епопея и 40 години от създава-
нето на Плевенската Панорама” 
и пощенски плик, посветен на 
110 години Военноисторически 
музеи - Плевен, бяха валидира-
ни на специална церемония в 
Регионалния исторически музей 
- Плевен. Печатите на първите 
екземпляри поставиха Симеон 
Сакскобургготски, заместник-
министърът на транспорта, ин-
формационните технологии и 
съобщенията Димитър Генов-
ски, кметът на Община Пле-
вен Георг Спартански и Румен 
Петков, член на Инициативния 
комитет за честванията на 140 
години от Плевенската епопея. 
Художник на изданията е д-р 
Ненко Атанасов. За картичка-
та, която е в тираж 10 602 броя, 
е избрана картина от битката 
при Плевен с ген. Скобелев и 
карта на местността, където са 
се водили военните действия. 
Пощенският плик, на който са 
изобразени Мавзолеят и икона 
на Св. Георги Победоносец, е 
отпечатан в тираж 11 347 броя. 
„Започнахме проявите в нача-
лото на годината с амбицията 
да превърнем това честване в 
национално и благодарение на 
усилията на сформирания по 
този повод в Плевен Инициа-

тивен комитет, това се случва. 
За мен е чест да присъствам на 
тази церемония и изключително 
се вълнувам, че толкова много 
плевенчани са тук, че има толко-
ва много деца. Защото това, кое-
то правим под мотото „Плевен 
помни!”, е насочено главно към 
онези, които идват след нас. Мо-
ята искрена благодарност към 
всички организатори, към всич-
ки, които съдействаха да се слу-
чи това събитие, което е акцент 
в богатата поредица предстоящи 
събития”, каза на церемонията 
кметът Георг Спартански. Той 
благодари и на инициаторите 
за провеждане на конкурса за 
детска  рисунка, есе и песен, 
посветен на 140 години от Осво-
бождението на Плевен, както и 
на акад. Светлин Русев за това, 
че той се ангажира с нелеката 
задача да председателства жури-
то. „Децата ни показаха отново, 
че са изключително талантливи 
и им благодаря за участието, те 
показаха, че Плевен има с какво 
да се гордее”, се обърна към най-
малките кметът.

Георг Спартански връчи на 
Симеон Сакскобургготски спе-
циално изработения паметен 
знак „140 години от Освобож-
дението на Плевен”, на който 
са гравирани Параклис мавзо-
лей „Св. Георги Победоносец” 
и Панорамата, както и изписано 
мотото на честванията „Плевен 
помни!”.

През 2018 г. по решение на 
Съюза на българските филатели-
сти отличената рисунка от дет-
ския конкурс ще бъде издадена 
като марка. Победител е 6-го-
дишната Марина Сакарска от ДГ 
„Слънце”. Новината съобщи Ру-
мен  Петков.

На церемонията по валиди-
рането бяха наградени отличе-
ните в конкурсите участници. За 
първи път присъстващите чуха 
и песента „Майка България” на 
15-годишната Ани Недялкова от 
МГ „Гео Милев” - победител в 
категорията „Песен”.

Пълен списък на отличени-
те творби:

Категория „Рисунка“
Първата група - до IV клас са 

участвали 57 рисунки. Наградени-
те са:

I място: Марина Мариянова 
Сакарска, 6 години, Детска гра-
дина „Слънце“, IV a група, учи-
тели - Ана Христова, Лилия Ки-
рилова.

II място: Максим Монев,10 
години, IV клас, Арт школа „ Ко-
лорит“ с ръководител Майя Ана-
ниева

III място: Далия Калоянова 
Цакова - 10 години

Поощрителни награди:
Далия Калоянова Цакова - 10 

години
Лъчезар Цветомиров Цаков- 6 

години, Детска градина „ Слън-
це“, IV a група, учители- Лилия 
Кирилова, Ана Христова

Втора група - до VIII клас са 
участвали 28 рисунки 

Наградените са:
I място: Магдалена Миленова 

- VII в клас, Национално учили-
ще по изкуствата „ Панайот Пи-
пков“ - Плевен

II място: Никола Ангелов - 12 
години, VII клас, Арт школа „Ко-
лорит“ 

III място: Радослава Панкова- 
11 години, VI клас, Арт школа 
„Колорит“ 

Поощрителни награди:
Станислава Владиславова Па-

рашкевова-VIII в клас
Катрин Илиева -11 години, V 

kлас, Арт школа „Колорит“
Специална награда:
Лора Чолакова - 6 години, I 

клас, Арт школа „Колорит“ с ръ-
ководител Майя Ананиева

 Рисунката, която ще бъде 
отпечатана като пощенска 
марка е на Марина Мариянова 
Сакарска - 6 години, Детска гра-
дина „Слънце“  

Победителите в категория 
„ Есе“ са:

I място- Елена Тодорова Тара-
кова, 18 години, 12 клас, ПГИТ 
„Проф. д-р А. Златаров“ - гр. Пе-
трич

II място - Цветелина Николае-
ва Христова, 15 години, 10а клас, 
НУИ „Панайот Пипков“ Плевен.

III място - Любомира Петкова 
Димитрова, 16 години, 10 клас, СУ 
„Николай Катранов“ - гр. Свищов

Поощрителни награди:
Йоана Валентинова Косева - 

10 години, Плевен, НУИ „ Пана-
йот Пипков“ , 5а клас.

Ивайла Пламенова Чомакова 
- VI a kлас, Математическа гим-
назия „Гео Милев” - Плевен.

 Категория „ Песен“

На 1 декември 2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен се 
проведе встъпителна пресконференция по проект BG16M1OP002-1.006-0004 “Интег-
риран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, финансиран от ОП «Околна среда 
2014 - 2020», Приоритетна ос 1 «Води» с Договор № Д-34-5/18.01.2017 г. Присъст-
ваха кметът на Община Плевен Георг Спартански, ръководителят на проекта инж. 
Петър Петров - управител на избраната след проведена обществена поръчка фирма 
„Проконсулт и Управление” ЕООД - София, членове на екипа на проекта от Община 
Плевен и Община Долна Митрополия, представители на асоциирания партньор - 
„ВиК” ЕООД - Плевен, журналисти от централни и местни медии.

Георг Спартански припомни предисторията на подписания на 18 януари 2017 г. 
договор за безвъзмездна финансова помощ на първия партньорски проект между 
общини у нас, подчертавайки голямата му важност за населението от Община Пле-
вен и Община Долна Митрополия, както и ефекта за добра екологична среда като 
резултат от реализацията му.

Инж. Петър Петров представи презентация, в която очерта основните цели, па-
раметри, дейности на проекта и очакваните резултати от неговото изпълнение. Той 
разказа и за напредъка по проекта. В гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник вече 
са извършени част от предвидените строително- монтажни работи по изграждане 
на  битова канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа. Ра-
боти се и по изграждането на свързващ колектор към пречиствателната станция за 
отпадъчни води - Плевен, която вече ще обслужва и градовете Долна Митрополия и 
Тръстеник. Полага се асфалт на завършените улици. 

За обекти: „Проектиране и изпълнение на строителство /инженеринг/ за обект 
„Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа с. Ясен, об-
щина Плевен (етап I)” и „Проектиране и изпълнение на строителство /инженеринг/ 
за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа с. Бу-
ковлък, община Плевен (етап I)”, процедурата по избор на изпълнители е финализи-
рана и предстои сключването на договори с избраните изпълнители след влизане на 
Решението за класиране в сила.

Мерките за информация и комуникация /публичност и визуализация/ се изпъл-
няват в съответствие със сключените договори с избраните чрез процедура по ЗОП 
изпълнители. Изработени са и поставени 4 билбордове в землищата на гр. Долна 
Митрополия и гр. Тръстеник, поставени информационни табели за двете общински 
администрации, доставени са рекламни материали.

Продължава работата на екипа за управление, който ще провежда срещи за пла-
ниране и координиране на дейностите по проекта на всеки две седмици.

Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” е на стойност 
117 150 300,52 лв., безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636,37 лв. 
Срокът за изпълнение е 36 месеца.

На встъпителна пресконференция беше представен напредъкът по проекта 
„Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОБЩИНА
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ОБЩИНА
ПЛЕВЕН

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“,
по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Плевен и при никакви

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Валидираха пощенски плик и картичка, 
посветени на Плевенската епопея

I място - Ани Кирчева Недял-
кова, 15 години, Математическа 
гимназия „Гео Милев“ - Плевен 
за песента си „Майка България“ 

с продължителност: 3.04 мин. 
Текст и музика: Ани Недялкова 
и аранжимент Ани Недялкова и 
Ангел Бешев.

Майка България
Ани Недялкова

Много болка изтърпях
 Стенеща те чаках аз
 Докато хванеш своя път-
 „Свобода или смърт”

Петвековен бе моят плач
Сто камшика по гърба
Бях пленена във тъма,
Търсеща надеждата

Но сълзите ми секнаха
Пушка гръмна на върха
Ето ги моите синове 
Връщат се за мен

Идват като лъвове
Да строшат оковите
Кръв юнашка лее се
За име и за чест

Да свалят хомота ми 
Канари напукани
Сърце ми трепне във възторг
Пред този мой велик народ

Това е мигът да надигнем глави
Най-силни и смели сме заедно, помни
Истина и вяра те правят човек
Бъдещето ни е в нашите ръце
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Р Е Ш Е Н И Е № 772/07.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност управителя 

на „Диагностично-консултативен център ІІІ - Плевен” 
ЕООД и избиране на нов управител на дружеството

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, 
т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №8 на 
Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Освобождава от длъжност и не освобождава от отго-
ворност 

д-р Красимир Димитров Трифонов - управител на „Ди-
агностично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. 
Плевен.

Избира за управител на „Диагностично-консултативен 
център ІІІ -Плевен” ЕООД, гр. Плевен д-р Янина Пенко-
ва Стефанова до провеждане на конкурс.

Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
обходимите правни и фактически действия във връзка с 
прекратяване на договора за управление с д-р Красимир 
Трифонов и сключването на договор за управление с из-
брания управител на дружеството.

Възлага на новоизбрания управител на дружеството да 
извърши необходимите правни и фактически действия 
пред Агенция по вписванията в изпълнение на взетото 
решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търгов-
ския закон, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №8 на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Мартин Митев 
- Председател на Общински съвет Плевен, с вх.№ ОбС-
0011-13/06.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 07.11.2017 г., Протокол № 32, 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 № 773/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №761/26.10.2017 г. 

на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и писмо с вх. №ЕК-08-54-1 от 01.11.2017 г. на 
г-жа Цонка Дрянкова, Ръководител на Управляващия ор-
ган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №761/26.10.2017 г. на Общински 
съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и 
писмо с вх. №ЕК-08-54-1 от 01.11.2017 г. на 

г-жа Цонка Дрянкова, Ръководител на Управляващия 
орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013г.”, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1034-1/10.11.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 774/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Сборния бюджет на Об-

щина Плевен за 2017 година
 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 

6 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните 
финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Изменя приходната част на Сборния бюджет на Об-
щина Плевен за 2017 година, §§61-02 „Предоставени 
трансфери” с (-) 8 000 лева.

2. Изменя Сборния бюджет на Община Плевен за 2017 
година в частта „местни дейности”, §§ 00-98 „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи” с (-) 8 000 лева.

3. Настоящата актуализация е във връзка с изпълнение 
на Решения №№ 420/22.12.2016 г. и 722/26.10.2017 г.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси, 
чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0111-12/16.11.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 2 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 775/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани 

промени между обектите от поименния списък за капи-
талови разходи на Община Плевен за 2017 година

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.124, ал1, ал.3 и ал.4 от Закона за публич-
ните финанси, чл.41, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба №10 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

 1. Изменя обект „Бункерна помпена станция на стади-
он „Плевен””, финансиран със средства от Целева субси-
дия за капиталови разходи за 2017 година, както следва: 

било 61 500 лева, става 62 220 лева.
2. Изменя обект на „Основен ремонт на ДГ „Славей-

че””, финансиран със средства от Целева субсидия за 
капиталови разходи за 2017 година, както следва: било 
66 060 лева, става 66 983 лева.

3. Изменя обект „Изграждане на спортна площадка на 
ул.”П. Р. Славейков””, финансиран със средства от Це-

левата субсидия за капиталови разходи за 2017 година, 
както следва: било 1 440 лева, става 2 450 лева.

4. Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Ралица””, 
финансиран със средства от Целевата субсидия за капи-
талови разходи за 2017 година, както следва: било 40 000 
лева, става 37 347 лева.

5. Изменя обект „Изграждане на видеонаблюдение - 
Плевен”, финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 96 000 лева, става 0 лева.

6. Изменя обект „Основен ремонт на НЧ „Изгрев”, с. 
Опанец”, финансиран със собствени бюджетни средства, 
както следва: било 37 000 лева, става 0 лева.

7. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотложни раз-
ходи” по собствения бюджет на Община Плевен за 2017 
година с 133 000 лева.

8. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички правни и фактически действия, продиктувани от 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.124, ал1, ал.3 и ал.4 от Закона за публичните финан-
си, чл.41, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба №10 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0111-13/21.11.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 3 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 № 776/30.11.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Закупуване на нежилищна сграда - га-
раж с идентификатор 56722.662.509.21, находящ се в 
гр. Плевен, ул. „Тулча”№2

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, 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 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Здравко Василев Бузолов и Вален-
тина Валентинова Бузолова недвижим имот - гараж, с 
идентификатор 56722.662.509.21 със застроена площ 15 
кв.м., находящ се в гр. Плевен, ул.”Тулча”№2, постро-
ен върху общински недвижим имот с идентификатор 
56722.662.509.21, актуван с АОС №35679/23.10.2009 г. за 
сумата от 4 900,00 /четири хиляди и деветстотин/ лева 
без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната 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 Наред-
ба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1103/28.11.2017 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, точ-
ка 4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 777/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на цени и продажба на дви-

жими активи, собственост на Община Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 
от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.2, т.1, 
чл.44, 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 продадат движими активи, общинска собстве-
ност, както следва:

№ Наименование на активите Пазарна 
стойност

1. Гребна лодка „Диана” /300,00 лв. - 1 
бр./ - 1 бр. 300,00 лв.

2. Гребна лодка тип „ЯЛ” /400 лв. - 1 
бр./ - 7 бр. 2 800,00 лв.

3. Водни колела /200 лв. - 1 бр./ - 3 бр. 600,00 лв.

Да се организира и проведе публичен търг с тайно над-
даване, с предварително представяне на предложенията 
от участниците в администрацията на Община Плевен за 
продажба на движимите вещи, описани в т.1, при първо-
начална цена посочена в т.1 и депозит за участие в размер 
на 10% от първоначалната цена.

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

Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договори за продажба на движимите вещи въз основа на 
резултата от публичния търг и съгласно нормативните 
изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост и чл.42, ал.2, т.1, чл.44, ал.1, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1078/15.11.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 5 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 778/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.007-0002-C01, финансиран по схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани пла-
нове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 
- Плевен” от Оперативна програма „Региони в рас-
теж” 2014-2020 г. и обезпечаване на искане за аван-
сово плащане по проект „Подобряване на условията за 
предоставяне на модерни образователни услуги в об-
ластта на образованието”, чрез подписване на Запис 
на заповед

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие, Община Плевен да обезпечи за-
дължението, посочено в Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.007-
0002-C01 от 03.10.2017 г. по изпълнението на проект 
„Подобряване на условията за предоставяне на модерни 
образователни услуги в областта на образованието”, кое-
то е в размер на 1% от стойността на предоставената от 
управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, или 
в размер на 102 232,16 лв.(сто и две хиляди двеста триде-
сет и два лева и 16 стотинки).

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпи-
ше Запис на заповед за сумата, посочена в т.1, в полза на 
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходим правни и фактически действия във 
връзка с изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и 
чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0309-2/08.11.2017 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 
точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 779/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие „Инжстрой” ЕООД 

гр. Плевен да сключи Административен договор за Без-
възмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г., 
Процедура BG16RFOP002-3.002, „Повишаване на енер-
гийната ефективност в големи предприятия”

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.16, чл.17, ал.1, т.10 от Наредба №8 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Управителите на „Инжстрой” ЕООД, 
гр. Плевен да сключат Административен договор за 
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г., 
Процедура BG16RFOP002-3.002, „Повишаване на енер-
гийната ефективност в големи предприятия”, за проект 
BG16RFOP002-3.002-0012 „Повишаване на енергийна-
та ефективност в „Инжстрой” ЕООД, чрез закупуване 
на ново високоефективно оборудване”.

2. Дава съгласие „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен да оси-
гури не по-малко от 50% собствен финансов принос от 
общия одобрен бюджет, определен по проекта в т.1, в ка-
чеството си на бенефициент, чрез финансов инструмент.

3. Възлага на Управителите на „Инжстрой” ЕООД, гр. 
Плевен да извършат всички необходими правни и факти-
чески действия, във връзка с изпълнение на настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.16, чл.17, ал.1, т.10 от Наредба №8 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0723-3/21.11.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 7 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 780/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на механизъм по критерии и 

показатели за разпределение на субсидии, за превозвачи, 
с които Община Плевен има сключен договор за общест-
вен превоз на пътници по нерентабилни линии във вът-
решноградския транспорт

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.57, ал.1 от Наредба за условията и 
реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за общест-
вени пътнически превози по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативните актове за определин катего-
рии пътници, за субсидиране на обществени пътнически 
превози по нерентабилни автобусни линии във вътреш-
ноградския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за извърш-
ване на превозите 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Отменя Решение №491/28.03.2002 г. на Общински 
съвет- Плевен.

ІІ. Приема механизъм на разпределение, по критерии 
и показатели, на средства предоставени от Централ-
ния бюджет за субсидиране на обществени пътнически 
превози по нерентабилни линии във вътрешноградския 
транспорт, за превозвачи по договори, сключени с Общи-

на Плевен.
ІІІ. Механизмът за разпределение на средствата по т.ІІ, 

да се прилага ежемесечно, считано от 01.01.2018 т.
ІV Възлага на Кмета на Община Плевен всички правни 

и фактически действия, във връзка с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и т.25 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
и чл.57, ал.1 от Наредба за условията и реда за предо-
ставяне на средства за компенсиране на намалените 
приходи от прилагането на цени за обществени пътни-
чески превози по автомобилния транспорт, предвидени 
в нормативните актове за определин категории пътници, 
за субсидиране на обществени пътнически превози по 
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планински и други райони и 
за издаване на превозни документи за извършване на 
превозите, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1083/16.11.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 8 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 781/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на проект на Анекс към До-

говор от 10.04.2014 г. за обществен превоз на пътници 
на територията на Община Плевен, сключен между Об-
щина Плевен и „Тролейбусен транспорт” ЕООД 

 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. Одобрява предложения проект на Анекс към Договор 
за обществен превоз на пътници между Община Плевен 
и „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен.

2. Текстът на Анекса по т.1 е неразделна част от насто-
ящото Решение.

3. Дава съгласие, Кметът на Община Плевен да подпи-
ше Анекс към Договор за обществен превоз на пътници 
с вътрешен оператор „Тролейбусен транспорт” ЕООД - 
Плевен.

4. Дава съгласие, Управителят на „Тролейбусен транс-
порт” ЕООД - Плевен да подпише Анекс към Договор за 
обществен превоз на пътници с Община Плевен.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен и на Управи-
теля на „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен да из-
вършат всички необходими правни и фактически дейст-
вия във връзка с изпълнението на т.3 и т.4 от настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1071/08.11.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.11.2017 г., 
Протокол № 33, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 782/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на 

ползване върху имот общинска собственост за разви-
тие на читалищна дейност на НЧ „Пробуда 1990”, 
гр. Плевен

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за разви-
тие на читалищна дейност в Община Плевен на Народно 
читалище „Пробуда 1990”, гр. Плевен върху имот частна 
общинска собственост, представляващ две стаи съот-
ветно по 36 кв.м. и 31 кв.м., съставляващи част от вто-
ри етаж със застроена площ общо 245 кв.м., от масивна 
двуетажна сграда за битови услуги, находяща се в ж.к. 
„Дружба” бл.113, съгласно АОС №41412/09.12.2015 г. за 
срок от 5 /пет/ години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
с председателя на читалището по т.І договор за безвъз-
мездно право на ползване на гореописания имот, съглас-
но действащите разпоредби, след представяне на актуал-
но състояние и актуален протокол за избор на читалищно 
настоятелство, както и да упражнява текущ контрол по 
изпълнението на сключения договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 783/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на полз-

ване върху имот общинска собственост за развитие на 
читалищна дейност на НЧ „Развитие 1998”, гр. Пле-
вен

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за разви-
тие на читалищна дейност в Община Плевен на Народно 
читалище „Развитие 1998”, гр. Плевен върху имот частна 
общинска собственост, представляващ масивна едное-
тажна сграда - Музейна сбирка, застроена върху 85 кв.м. 
и масивна едноетажна сграда - Художествено ателие за-
строена върху 38 кв.м., находящи се на ул.”Трапезица” 
№18, съгласно АОС №41834/28.10.2016 г. за срок от 5 /
пет/ години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
с председателя на читалището по т.І договор за безвъз-
мездно право на ползване на гореописания имот, съглас-
но действащите разпоредби, след представяне на актуал-
но състояние и актуален протокол за избор на читалищно 
настоятелство, както и да упражнява текущ контрол по 
изпълнението на сключения договор.

V. За времето от 01.03.2018 г. до 15.03.2018 г. да бъде 
извършена проверка на предоставения имот, при която 
да бъде установено дали са отстранени нередностите, 
констатирани в доклада на Временната комисия по Ре-
шение №618/29.06.2017 г. на Общински съвет - Плевен 
и в случай, че не са, договорът да се прекрати. За резул-
тата от проверката да се внесе доклад в Общински съвет 
- Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 784/30.11.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на полз-
ване върху имот общинска собственост за развитие на 
читалищна дейност на НЧ „Парашкев Цветков 2003”, 
гр. Плевен

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за развитие 
на читалищна дейност в Община Плевен на Народно чи-
талище „Парашкев Цветков 2003”, гр. Плевен върху имот 
частна общинска собственост, представляващ недвижим, 
нежилищен имот, находящ се в гр. Плевен, на ул. „Па-
рашкев Цветков”№27 с обща застроена площ 87,40 кв.м., 
съгласно АОС №37111/29.09.2011 г., за срок от 5 /пет/ 
години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
с председателя на читалището по т.І договор за безвъз-
мездно право на ползване на гореописания имот, съглас-
но действащите разпоредби, след представяне на актуал-
но състояние и актуален протокол за избор на читалищно 
настоятелство, както и да упражнява текущ контрол по 
изпълнението на сключения договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 785/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на полз-

ване върху имот общинска собственост за развитие на 
читалищна дейност на НЧ „Климент Браницки - 1900”, 
гр. Славяново

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за развитие 
на читалищна дейност в Община Плевен на Народно чи-
талище „Климент Браницки 1900”, гр. Славяново върху 
имот публична общинска собственост, представляващ 
масивна двуетажна сграда - Читалище, застроена вър-
ху 1693 кв.м., състояща се от пет помещения за скла-
дове в сутерена и гараж, десет помещения в партерния 
етаж за канцеларии, гардероб, изложбена зала и др. и 
на втория етаж салон с балкон, гримьорни, библиотека, 
читалня, кръжочни стаи и клуб, находяща се в УПИ ІІ 
- 1087, кв.88 по плана на гр. Славяново, съгласно АОС 
№31193/15.04.1998 г., за срок от 5 /пет/ години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
с председателя на читалището по т.І договор за безвъз-
мездно право на ползване на гореописания имот, съглас-

но действащите разпоредби, след представяне на актуал-
но състояние и актуален протокол за избор на читалищно 
настоятелство, както и да упражнява текущ контрол по 
изпълнението на сключения договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 786/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на полз-

ване върху имот общинска собственост за развитие 
на читалищна дейност на НЧ „Паисий Хилендарски - 
2001”, гр. Славяново

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за раз-
витие на читалищна дейност в Община Плевен на На-
родно читалище „Паисий Хилендарски - 2001”, гр. 
Славяново върху имот публична общинска собственост, 
представляващ втори етаж от масивна двуетажна нежи-
лищна сграда - пансион с площ 375 кв.м., находящ се в 
УПИ І, кв.44 по плана на гр. Славяново, актуван с АОС 
№31492/08.11.1999 г., за срок от 5 /пет/ години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
с председателя на читалището по т.І договор за безвъз-
мездно право на ползване на гореописания имот, съглас-
но действащите разпоредби, след представяне на актуал-
но състояние и актуален протокол за избор на читалищно 
настоятелство, както и да упражнява текущ контрол по 
изпълнението на сключения договор.

V. За времето от 01.03.2018 г. до 15.03.2018 г. да бъде 
извършена проверка на предоставения имот, при която 
да бъде установено дали са отстранени нередностите, 
констатирани в доклада на Временната комисия по Ре-
шение №618/29.06.2017 г. на Общински съвет - Плевен 
и в случай, че не са, договорът да се прекрати. За резул-
тата от проверката да се внесе доклад в Общински съвет 
- Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 787/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на полз-

ване върху имот общинска собственост за развитие на 
читалищна дейност на НЧ „Просвета 1907”, с. Бръш-
ляница

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за разви-
тие на читалищна дейност в Община Плевен на Народно 
читалище „Просвета 1907”, с. Бръшляница върху имот 
публична общинска собственост, представляващ стая с 
площ 72 кв.м. на І-ви етаж от масивна двуетажна учи-
лищна сграда, училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, 
с. Бръшляница, съгласно АОС №31719/23.11.2000 г., за 
срок от 5 /пет/ години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
с председателя на читалището по т.І договор за безвъз-
мездно право на ползване на гореописания имот, съглас-
но действащите разпоредби, след представяне на актуал-
но състояние и актуален протокол за избор на читалищно 
настоятелство, както и да упражнява текущ контрол по 
изпълнението на сключения договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 788/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на полз-

ване върху имот общинска собственост за развитие 
на читалищна дейност на НЧ „Пробуда 1927”, с. Бу-
ковлък

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно-

то самоуправление и местната администрация, чл.39, 
ал.4 и ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, 
ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за развитие 
на читалищна дейност в Община Плевен на Народно чи-
талище „Пробуда 1927”, с. Буковлък върху имот частна 
общинска собственост, представляващ масивна едное-
тажна сграда с площ 137 кв.м., находящ се в УПИ V - „За 
обществено мероприятие на общината - лечебно заведе-
ние и читалище”, кв.23, по плана на с. Буковлък, съглас-
но АОС №31550/21.01.2000 г., за срок от 5 /пет/ години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи с председателя на читалището по т.І договор за 
безвъзмездно право на ползване на гореописания имот, 
съгласно действащите разпоредби, след представяне 
на актуално състояние и актуален протокол за избор на 
читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ 
контрол по изпълнението на сключения договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 789/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на полз-

ване върху имот общинска собственост за развитие на 
читалищна дейност на НЧ „Христо Ботев 27”, с. Ко-
иловци

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за развитие 
на читалищна дейност в Община Плевен на Народно чи-
талище „Христо Ботев 27”, с. Коиловци върху имот част-
на общинска собственост, представляващ първи етаж - 3 
бр. помещения от масивна двуетажна сграда - „Дом на 
отбраната”, със застроена площ 332 кв.м., находяща се 
в УПИ ІІ, кв.41 по плана на с. Коиловци, съгласно АОС 
№31191/07.04.1998 г., за срок от 5 /пет/ години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи с председателя на читалището по т.І договор за 
безвъзмездно право на ползване на гореописания имот, 
съгласно действащите разпоредби, след представяне 
на актуално състояние и актуален протокол за избор на 
читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ 
контрол по изпълнението на сключения договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 790/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на полз-

ване върху имот общинска собственост за развитие на 
читалищна дейност на НЧ „Изгрев 1929”, с. Опанец

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за разви-
тие на читалищна дейност в Община Плевен на Народно 
читалище „Изгрев 1929”, с. Опанец върху имот публична 
общинска собственост, представляващ масивна двуетаж-
на сграда - Читалище, застроена площ 450 кв.м., съглас-
но АОС №31479/01.09.1999 г., за срок от 5 /пет/ години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
с председателя на читалището по т.І договор за безвъз-
мездно право на ползване на гореописания имот, съглас-
но действащите разпоредби, след представяне на актуал-
но състояние и актуален протокол за избор на читалищно 
настоятелство, както и да упражнява текущ контрол по 
изпълнението на сключения договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-

вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 791/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на полз-

ване върху имот общинска собственост за развитие на 
читалищна дейност на НЧ „Просвета 97”, с. Радише-
во

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 Закона за общинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

І. Учредява безвъзмездно право на ползване за раз-
витие на читалищна дейност в Община Плевен на 
Народно читалище „Просвета 97”, с. Радишево върху 
имот публична общинска собственост, представляващ 
масивна едноетажна сграда - салон, застроена на 225 
кв.м. и масивна пристройка, застроена върху 70 кв.м., 
находящи се в УПИ І, кв.20 по плана на с. Радишево, 
съгласно АОС №31137/19.02.1998 г., за срок от 5 /пет/ 
години.

ІІ. Консумативите и другите разноски за поддържане на 
имота са за сметка на ползвателя.

ІІІ. Забранява на ползвателя да преотдава предоставе-
ния имот или част от него на трети лица, без знанието и 
съгласието на собственика - Община Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи с председателя на читалището по т.І договор за 
безвъзмездно право на ползване на гореописания имот, 
съгласно действащите разпоредби, след представяне 
на актуално състояние и актуален протокол за избор на 
читалищно настоятелство, както и да упражнява текущ 
контрол по изпълнението на сключения договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.39, ал.4 и ал.6 Закона за об-
щинската собственост, чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-
8/21.11.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 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 № 792/30.11.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Определяне броят, предназначението и 
местонахождението на отделните видове общински 
жилища 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.3 от Наредба №18 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Утвърждава броя, предназначението и местонахож-
дението на отделните видове общински жилища, както 
следва:

1.1. Общински жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди - 572 броя, съ-
гласно приложения списък.

1.2. Общински жилища за продажба, замяна и обезще-
тяване на бивши собственици, чиито имоти са отчужде-
ни за общински нужди - 23 броя, съгласно приложения 
списък.

1.3. Общински ведомствени жилища - 26 броя, съглас-
но приложения списък.

1.4. Общински резервни жилища - 4 броя, съгласно 
приложения списък.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администра-
ция, ....., по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1052/17.10.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 11 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е №793/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда, лятна 

кухня и стопански постройки, находящи се в общински 
недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ, кв.12, по пла-
на на с. Опанец

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 
от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Йоско Йосифов Йончев жилищна 
сграда, лятна кухня и стопански постройки, находящи 
се в имот частна общинска собственост представляващ 
УПИ ІІІ, кв.12, по плана на с. Опанец за сумата 15 000 /
петнадесет хиляди/ лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, 
т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1066/08.11.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.11.2017 
година, Протокол № 33, точка 12 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 794/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между 

Община Плевен и Йовка Тончева Йотова, върху недви-
жим имот, представляващ застроен урегулиран позем-
лен имот - УПИ ХІІ - 123, кв.5, по плана на с. Радишево, 
Община Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобсвеността върху недвижим 
имот, находящ се в с. Радишево, Община Плевен, пред-
ставляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ 
ХІІ - 123, кв.5, целият с площ 825 кв.м., чрез продажба 
на 5 кв.м. придаваеми части, общинска собственост и из-
купуване на 10 кв.м. отчуждаеми части, собственост на 
Йовка Тончева Йотова, като за изравняване на дяловете 
Община Плевен следва да заплати на съсобственичката 
разликата в цената на придаваемите и отчуждаемите час-
ти в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.60, ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1079/15.11.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 14 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 № 795/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - 

публична общинска собственост, представляващ поме-
щение с площ от 4,50 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. 
„Иван Миндиликов”№7, в сградата на Автогара - Пле-
вен, първи етаж

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собстве-
ност, във връзка с чл.76, т.2, 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 отдаде под наем за срок от 5 години част от 
имот - публична общинска собственост, представляваща 
помещение, с площ 4,5 кв.м., находяща се в гр. Плевен, 
пл. „Ив. Миндиликов” №7, в сградата на Автогара Пле-
вен, първи етаж, актувана с АОС №36478/07.12.2010 г.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши 
чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварител-
но представяне на предложенията от участниците в Ад-
министрацията на Община Плевен.

3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при 
следните условия:

 - начална месечна наемна цена за обекта в размер на 
297,00 лева без вкл. ДДС;

 - депозит за участие в търга - 594,00 лева.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-

мисия, която да организира и проведе публичния търг за 
отдаване под наем на помещението по т.1 от настоящото 
решение. 

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено от него лице да сключи договор за наем със спе-
челилия участник, съгласно резултатите от проведения 
търг.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1087/17.11.2017 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 
точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 796/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - 

публична общинска собственост - обособено помещение 
за офис с площ 5 кв.м., находящо се на І етаж в двуе-
тажна сграда - Културен дом, застроен върху 382 кв.м., 
в улицата от ОК 164 - ОК 39 до парцел УПИ ХV - 275 
и ХVІ - 275, кв. 51 по плана на с. Ясен, актуван с АОС 
№31458/14.07.1999 г.

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.14, ал.7 от Закона за общинската собст-
веност, чл.76, т.2, 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:

І. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години част 
от имот - публична общинска собственост - помеще-
ние за офис, с площ 5 кв.м., находящо се на І-ви етаж 
в двуетажна сграда - Културен дом, застроен върху 382 
кв.м., в улицата от ОК 164-Ок 39 до парцел УПИ ХV - 
275 и VІ-275, кв.51 по плана на с. Ясен, актуван с АОС 
№31458/14.07.1999 г.

ІІ. Приема начална тръжна месечна цена за отдаване 
под наем на частта от имота по т. І в размер на 20,00 лв./
месец без вкл. ДДС.

ІІІ. Приема депозит за участие в търга в размер на 9% 
от първоначалната наемна цена, изчислена за целия пе-
риод на договора.

ІV. Отдаването под наем на имота по т.І да се извър-
ши по реда на Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предвари-
телно представяне на предложенията на участниците в 
Администрацията на Община Плевен, и начална тръжна 
месечна наемна цена съгласно т. ІІ и депозит за участие, 
съгласно т. ІІІ.

V. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търга.

VІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да сключи договор за наем със спе-
челилия участник

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.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, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1091/21.11.2017 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 16 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 797/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти 

- публична общинска собственост, находящи се в УПИ І, 
кв.67 по плана на гр. Славяново, Община Плевен, за по-
ставяне на преместваеми обекти - павилиони, на осно-
вание чл.56 от ЗУТ

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
8 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.56 от Закона за устройство на територията, 
чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, 
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 отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години части 
от имоти - публична общинска собственост, находящи се 
в УПИ І, кв.67 по плана на град Славяново, Община Пле-
вен, за поставяне на преместваеми обекти - павилиони, 
обозначени като №№ 5, 6, 7 и 14 на схема за разполагане, 
съгласувана от Главния архитект на Община Плевен.

ІІ. Приема начални тръжни месечни цени за отдаване 
под наем на части от имотите по т.І , както следва:

За павилион с размери 7,0/3,5 м. - площ 24,50 кв.м., 
обозначен като №5 в размер на 40,00 лв./месец без ДДС;

За павилион с размери 2,0/4,0 м. - площ 8,00 кв.м. обо-
значен като №6 в размер на 13,00 лв./месец без ДДС;

За павилион с размери 4,0/3,0 м. - площ 12,00 кв.м., 
обозначен като №7 в размер на 20,00 лв./месец без ДДС;

За павилион с размери 4,0/3,0 м. - площ 12,00 кв.м., 
обозначен като №14 в размер на 20,00 лв./месец без ДДС.

ІІІ. Приема депозити за участие, за отдаване под наем 
на части от имоти - публична общинска собственост, за 
поставяне на преместваеми обекти, както следва:

За павилион с площ 24,50 кв.м., обозначен като №5 в 
размер на 9% от първоначалната наемна цена, изчислена 
за целия период на договора.

За павилион с площ 8,00 кв.м. обозначен като №6 в раз-
мер на 9% от първоначалната наемна цена, изчислена за 
целия период на договора 

За павилион с площ 12,00 кв.м., обозначен като №7 в 
размер на 9% от първоначалната наемна цена, изчислена 
за целия период на договора

За павилион с площ 12,00 кв.м., обозначен като №14 в 
размер на 9% от първоначалната наемна цена, изчислена 
за целия период на договора.

ІV. Отдаването под наем на частите от имотите по т.І да 
се извърши по реда на Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен, чрез публичен търг с тайно наддаване чрез пред-
варително представяне на предложенията на участни-
ците в Администрацията на Община Плевен и начални 
тръжни месечни наемни цени, съгласно т.ІІ и депозити за 
участие, съгласно т.ІІІ.

V. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търга.

VІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да сключи договорите за наем със 
спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.56 
от Закона за устройство на територията, чл.15, ал.2 от 
Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, 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-1090/21.11.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 17 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 798/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за улична канализация по ул. 

„Брацигово” от ОК23 към ОК16 с дължина 29 м., об-
служваща жилищна сграда в УПИ VІІ - 3936, кв.10б, гр. 
Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация и чл.8 от Закона за 
общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие „Веста” ООД, гр. Плевен да изгради 
със собствени средства Улична канализация по ул. „Бра-
цигово” от ОК 23 към ОК 16, гр. Плевен.

2. Съгласието по т.2 се дава за срока, в който е в сила 
Разрешението за строеж - 10 /десет/ години.

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

Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 от Закона за общинска-
та собственост, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1077/15.11.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 18 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 799/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие за поставяне на инфор-

мационна табела с имената на автори, проектанти, 
художници и скулптори, участвали в изграждането на 
Панорама „Плевенска епопея 1877”

На основание чл.22, ал.1, във връзка чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на тери-
торията, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за поставяне на информационна табе-
ла с имената на автори, проектанти, художници и скулп-
тори, участвали в изграждането на Панорама „Плевенска 
епопея 1877”, с място за поставяне във фоайето на Па-
норамата, при входа за панорамния асансьор, съгласно 
приложена графична част.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
необходимите действия, за поставяне на информационна 
табела, като възложи оформлението на Регионален воен-
ноисторически музей - гр. Плевен.

3. Финансирането на проекта по т.1 е осигурено от да-
рители, чрез САБ - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.22, ал.1, във връзка чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на терито-
рията, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1074/20.11.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 19 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 № 800/30.11.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия 
Подробен устройствен план - План за регулация и за-
строяване за урегулиран поземлени имоти І - за автоба-
за и ІІ - за спортен комплекс в кв.81, по плана на с. Ясен, 
Община Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за 
устройство на територията, чл.19, от Закона за задълже-
нията и договорите, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона 
за общинската собственост, и чл.50 от Наредба№7 на Об-
щински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Приема Проект за изменение на действащия ПУП - 
ПРЗ за урегулирани поземлени имоти І - за автобаза и 
ІІ - за спортен комплекс в кв.81, по плана на с.Ясен, Об-
щина Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, 
между Общината и „Тепих транс” ООД, за продажба 
на 312 кв.метра - придаваеми идеални части от УПИ ІІ 
към УПИ І, кв.81 по плана на с.Ясен, на стойност 3 740 
/три хиляди седемстотин и четиридесет/ лева без ДДС.

3. В случай, че проектът за изменение на ПУП - ПРЗ 
по т.1 в частта му за придаваемата част от УПИ ІІ към 
УПИ І, не бъде одобрен и не влезе в сила шест месеца 
след сключване на предварителния договор, се извършва 
нова оценка, въз основа, на която се сключва окончателен 
договор.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен, в едномесечен 
срок след влизане в сила на заповедта за изменение на 
ПУП - ПРЗ по т.1, да сключи с „Тепих транс” ООД, окон-
чателен договор за закупуване на общинската част от 312 
кв.м.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на 
територията, чл.19, от Закона за задълженията и догово-
рите, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската 
собственост, и чл.50 от Наредба№7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0979/21.11.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 20 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 801/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.21 от приетия дневен ред, 
относно предложение за изменение на действащия 
Подробен устройствен план - План за регулация и за-
строяване за урегулиран поземлен имот VІ-666.1090 
и поземлени имоти с идентификатори 666.9, 666.4 и 
666.32, попадащи в границите на УПИ VІІ в кв.428 
по плана на гр. Плевен, внесено от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1052-

1/22.11.2017 г. за следващо заседание.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 802/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.22 от приетия дневен ред, от-
носно разрешение за изработване на проект за подробен 
устройствен план - план за застрояване за ПИ 12752.58.1 
и ПИ 12752.58.112 в местността Воденичарски път, на-
ходище „Сухия кладенец” в землището на с. Върбица 
и одобряване на Задание за изработване на подробния 
устройствен план, внесено от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0980/22.08.2017 г. и пис-
мо с вх. №ОбС-0980-2/22.11.2017 г., за следващо заседа-
ние.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 803/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.23 от приетия дневен ред, от-
носно Разрешение за изработване на проект за подробен 
устройствен план - план за застрояване за ПИ 12752.49.9, 
ПИ 12752.49.10 и ПИ 12752.49.11 в местността „Воде-
ничарски път”, находище ”Сухия кладенец” в землището 
на с. Върбица и одобряване на Задание за изработване 
на подробния устройствен план, внесено от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ с вх.№ ОбС-
0981/22.08.2017 г. и писмо с вх. № ОбС - 0981/22.11.2017 
г., за следващо заседание.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 804/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на вилна сграда, находя-

ща се в общински поземлен имот с идентификатор 
56722.610.158, гр. Плевен, местността „Булин дол”

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 
от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Илиян Иванов Иванов вилна сграда 
- едноетажна с идентификатор 56722.610.158.1 със за-
строена площ 39,00 кв.м., находяща се в поземлен имот 
с идентификатор 56722.610.158 в гр. Плевен, местността 
„Булин дол”.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наред-
ба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от 
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1100/24.11.2017 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 30.11.2017 г., Протокол № 33, 
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 № 805/30.11.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване 

към мини пералня върху общински недвижим имот в 
град Плевен, ул. „Ген. Радецки” №6а, в кв.150 - ПИ 
56722.660.978

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 

Р Е Ш И:
Да се учреди на Петър Петров Велков, възмездно 

право на пристрояване със застроена площ 11,70 кв.м., 
върху имот с идентификатор 56722.660.978, по план за 
регулация - УПИ ХІV - 6160а, 6160, кв.150, гр. Плевен, 
ул. „Ген. Радецки” №6а, актуван с акт за частна об-
щинска собственост №37460/26.04.2012 г., за разши-
ряване на мини пералня - самостоятелен обект в сгра-
да с идентификатор 56722.660.978.2.9, по одобрен на 
21.11.2017 г. от Главния архитект на Община Плевен 
инвестиционен проект.

Правото на пристрояване да се учреди за сумата от 
2 000 /две хиляди/ лева.

Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи дого-
вор за учредяване възмездно право на пристрояване, съ-
гласно т.1 и т.2 от настоящото решение и нормативните 
изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собст-
веност, и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1099/24.11.2017 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
30.11.2017 г., Протокол № 33, точка 25 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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СПОРТ

Най-разнообразни спортни 
прояви през 2017-а бяха посве-
тени на 140-годишнината от Ос-
вобождението на Плевен. Почти 
през цялата година спортните ни 
клубове организираха състеза-
ния, които наричаха на годиш-
нината. Едно от най-големите 
- Обиколката на България, пре-
мина през града ни. След 17-го-
дишно прекъсване, с решение на 
Българския колоездачен съюз, 
вторият етап на надпреварата - от 
Троян до Свищов бе разделен на 
две, като състезателите премина-
ха през Плевен, където се състоя 
церемония по междинно награж-

даване на първия, финиширал в 
града. Това беше Радослав Кон-
стантинов от националния отбор 
на България, преминал разстоя-
нието за 1:26:05 ч. Втори бе Еду-
ард Ворганов от Беларус, а трети 
- българинът Станимир Чолаков. 
Първенците бяха наградени от 
зам.-кмета „Европроекти и ху-
манитарни дейности” Стефан 
Милев и от Иван Кюлджийски 
- зам.-кмет „Младежки дейнос-
ти, спорт и туризъм” в Община 
Плевен. На тържествената це-
ремония бяха връчени  четири 
фланелки на най-активните учас-
тници в обиколката - бяла на чер-
вени точки, зелена, жълта и бяла 
- за най-активен млад състезател 
в етапа. Първите три спечели ук-
раинецът Сергий Лагути, а бяла-
та - Николас Перес от Германия.  

След почивка състезатели-
те се отправиха към Свищов, 
а стартът беше даден лично от 
кмета Георг Спартански. 

Според статистиката, Плевен 
е бил етапен център на Обикол-
ката на България 21 пъти. За по-
следно градът ни е посрещнал 
колоездачите през 2000 година. 
В тазгодишната Обиколка на 
България, която се проведе от 3 
до 9 септември участваха 15 от-
бора, 5 от които - български.

И един от най-успешните в 
последните години плевенски 
клубове - баскетболният, орга-

низира турнир, който посвети на 
годишнината. Общо четири тима 
взеха участие във възстановения 
през 2017-а турнир по баскет-
бол за Купа „Плевен”. Идеята 
бе на треньора на клуба Алексан-
дър Дяковски, който се зае с ор-
ганизацията на спортната проя-
ва. В нея взеха участие 4 отбора. 
Освен домакините от „Спартак”, 
в спортната проява участваха 
„Академик Бултекс 99“ - Плов-
див, „Черно море Тича“ - Варна 
и столичния „Левски 2014“. За 
съжаление нашите останаха на 
последното място, а купата стана 
притежание на пловдивчани, на-

диграли на финала „сините“ със 
105:79 точки.

И футболните ветерани от 
Плевен посветиха турнир на 
140-ата годишнина от освобож-
дението на града ни. За разлика 
от баскетболистите - ветераните 
на „Спартак” - Плевен спечели-
ха международния футболен 
турнир за купа „Плевенска 
епопея”. Надпреварата бе орга-
низирана от фондация „Футбол-
на закрила“ и се проведе под еги-
дата на Община Плевен. В нея 
участваха отборите на „Спар-
так”, на „Раднички” - Пирот - 
Сърбия и на Корабия - Румъния.

Плевенчани спечелиха при-
за след две победи над своите 
съперници. За най-добър фут-
болист на турнира беше опреде-
лен В. Петкович от „Раднички”, 
а Светлин Линев  от „Спартак” 
взе награда за най-добър вратар. 
Призът за феърплей беше връчен 
на В. Илиеску от Корабия.

Същински фурор предизви-
ка второто издание на възстано-
вения преди година турнир по 
лека атлетика в зала - „Пле-
венска Панорама“. Той бе ор-
ганизиран от СКЛА „Феникс 
2004”. Традицията от преди го-
дини вече е на път да се превърне 
в най-авторитетното състезание 
по лека атлетика, провеждано из-
вън пределите на София. Над 260 
деца /родени 2007, 2008 и 2009 

г./, момичета и момчета до 14 г. 
и 16 г., юноши и девойки младша 
възраст стартираха на закритата 
лекоатлетическа писта. За значи-
мостта на спортната проява гово-
реше и присъствието на гостите 
-  депутатът Владислав Николов, 
кметът на Община Плевен Ге-
орг Спартански, заместникът му 
Иван Кюлджийски, експертът 
на Министерството на младе-
жта и спорта за Плевен - Атанас 
Кършев, директорът на Спортно 
училище „Георги Бенковски“ - 
Пламен Георгиев. Класиралите 
се на първите три места във вся-
ка дисциплина бяха наградени с 
медали и сувенири на Панорама 
„Плевенска епопея 1877 г.”. За-
вършилите до 6-о място пък по-
лучиха грамоти.

Победители в отделните дис-
циплини бяха:

60 метра гладко бягане - до 
14 години - Александра Янева /
Варна/ и Мерт Хамдиев /Раз-
град/; до 16 г. - Мартина Писаче-
ва /Пловдив/ и Цветан Георгиев /
Плевен/; младша възраст - Екате-
рина Фирсина /Варна/ и Михаил 
Гаргов /Варна/

Скок дължина - до 14 г. - 
Александра Коларова /Пловдив/; 
до 16 г. - Георги Николов /Пле-
вен/; младша възраст - Вероника 
Николова /Враца/ и Цветелин 
Кирилов /Плевен/

Скок височина -  до 16 г. - Ди-
яна Консулова /Велико Търново/; 
младша възраст - Виктория Ми-
ланова /Плевен/

Тласкане на гюле - младша 
възраст - Таня Кадиева /Русе/ и 
Даниел Кънчовски /Плевен/

60 метра гладко бягане за 
деца от Плевен - родени 2007 г. 
- Йоана Костадинова и Калоян 
Цанев; родени 2008 г. - Даная 
Стоянова и Томи Хаджийски; ро-

дени 2009 г. - Теодора Симеонова 
и Йоан Орозов.

И най-новият за града ни 
спорт, възобновил своите тра-
диции след построяването на за-
крит басейн - плуването, посвети 
на годишнината турнир. Местни-
ят клуб „Инвиктус” също орга-
низира и проведе надпревара 
за „Купа Плевен”. В двудневно-
то състезание участваха над 100 
състезатели от 5 клуба - три от 
София, един от Велико Търново, 
а домакините бяха представени 
от 55 плувци - 22 момичета и 33 
момчета. Най-малките плуваха 
25 м бътерфлай, 50 м гръб, 50 м 
бруст и 50 м кроул. По-големите, 
разпределени в няколко възрас-
тови групи, мериха сили на 100 
м бътерфлай, 100 м бруст, 100 м 
гръб, 100 м кроул и 200 м съче-
тано плуване. По регламент пър-
вите трима във всяка дисципли-
на и във всяка възраст получиха 
медали. Записалите най-добро 
класиране индивидуално, в раз-
личните възрастови групи, бяха 

Спортните прояви преминаха под знака 
на 140 години от Плевенската епопея

Спортните прояви преминаха под знака 
на 140 години от Плевенската епопея

наградени с купи.
При момичетата това са Кристи-

на Русева /Инвиктус/, Ангелина 
Чернева /Инвиктус/ и Мартина 
Ангелова /ЦСКА/, а при момче-
тата -  Александър Божилов /Оме-
га-01/, Тодор Тодоров /Инвиктус/. 

Носител на „Купа Плевен” 
стана отборът на домакините, съ-
брал най-много точки във всич-
ките 83 старта. 

Спортните прояви, посветени 
на 140 години от Освобождение-
то на Плевен, завършват на 10 
декември. Дни преди Деня на 
признателност към загиналите 
за освобождението на града ни 
воини, Ученическата спортна 
школа организира традиционен 
турнир по футбол - „Освобож-
дението на Плевен”. Проявата е 
на 8 и 9 декември. За 9 декември 
е обявен и Международния тур-
нир по класическа борба „Ос-
вобождение”, а на 10 декември 
в зала „Спартак” ще се проведе 
турнир по волейбол „Плевен-
ска епопея”. 
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С над 150 снимки, докумен-
ти, вещи, художествени про-
изведения и печатни издания, 
подредени в изложба „Призна-
телност“ представя как Плевен 
през изминалите 140 години 
празнува деня на победата и 
свободата - 10 декември и отда-
ва почит и признателност към 
делото на освободителите, към 
подвига на загиналите 3 100 
руски и  4 500 румънски воини.

Интересни документи по-
казват първите актове на при-
знателност - благодарствен 
адрес, подписан от 99 видни 
плевенски граждани и връчен 
от името на жителите на града 
на император Александър ІІ на 
14 декември 1877 г., постано-
вление на общинската управа от 
28 април 1878 г. за наименуване 
на плевенски улици и площади, 
сред които ул. „Александров-
ска“, „Николаева“, „Скобелева“, 
„Игнатиева“, „Гренадирска“, 
„Гвардейска“, „Александровски 
площад“, „Николаев площад“, 
решение от 3 юли 1882 г. за обя-
вяване на 10 дневен траур и от-
служване на панихида по повод 
смъртта на ген. Скобелев. Ди-
пломи за почетно гражданство 
удостоверяват, че първите обя-
вени почетни граждани на Пле-
вен през 1902 г. са руски офице-
ри, сражавали се при Зелените 
възвишения, Гривишките реду-
ти и р. Вит. - ген. Куропаткин и 
ген. Струков. Поздравителната 
телеграма на Плевенското об-
щинско управление до Негово 
императорско Височество Вели-
кий Княз Александър Михайло-
вич през 1902 г. е пропита с чув-
ства на искрена признателност и 
благодарност. 

Снимков материал илюстри-
ра празничното хоро на жители-
те на града в деня на победата, 
тържественото откриване на 
паметника на Свободата през 
1879 г., радостното посрещане 
на граф Игнатиев в Плевен през 
1902 г. Сред изгледите на Пле-
вен от края на ХІХ в. е и  сгра-
дата на създадената мъжка гим-
назия, носеща името на Царя 

Изложба „Признателност“ представя как 140 години 
Плевен отдава почит към делото на освободителите

Освободител Александър ІІ. 
Видно място заема осветеното 
знаме на гимназията.

В изложбата са представени 
моменти от откриването и ос-
вещаването на създадените от 
общонародния комитет „Цар 
Освободител Александър ІІ“, с 
председател Стоян Заимов, и с 
доброволни дарения от българ-
ското население военноисто-
рически къщи-музеи, мавзолеи 
и паркове-паметници в Плевен 
и Пордим, материален израз за 
вечни времена на признател-
ността към освободителите. 
Експониран е луксозен албум 
с фотографии на паметници на 
признателността, по-забележи-
телни сгради и различни части 
от града, издаден от Плевенско-
то общинско управление по по-
вод официалното им откриване 
на 3 септември 1907 г. Такива са  
подарени на Негово Царско Ви-
сочество Фердинанд І и Вели-
кия княз Владимир Александро-
вич по време на тържеството.

Множество фотографии по-
казват превръщането на къща-

музей „Цар Освободител Алек-
сандър ІІ“, Параклис-мавзолей 
„Св. Георги Победоносец“, Ско-
белев парк-музей и Костница, 
къща-музей „Велик Княз Нико-
лай Николаевич“, къща-музей 
„Негово Кралско Величество 
Карол І“ в Пордим и Румънския 
мавзолей в Гривица в места за 
поклонение на българския на-
род и гостите от чужбина пред 
паметта на загиналите. 

Кореспонденция, водена 
между Стоян Заимов - началник 
на военноисторическите къщи-
музеи, Плевенското общинско 
управление и Военното минис-
терство, свидетелства за тради-
ционно отслужваните на 30 ав-
густ и 10 декември панихиди за 
упокоение душите на загиналите 
руски и румънски воини и бла-
годарствени молебени, на които 
жителите на града и околните 
села отправят молитви и подна-
сят венци. В тях се подчертава, 
че 10 декември е ден на призна-
телност и празник на града. 

Богат снимков и докумен-
тален материал разкрива тър-
жественото празнуване на този 
ден през изминалите години. 
Фотографите са запечатали 
импозантното отбелязване на 
50-годишнината от освобожде-
нието на Плевен през 1927 г. с 
издигнатата внушителна арка 
и веещи се български, руски и 
румънски знамена, украсеният 
с цветя и зеленина град, масо-
вото шествие, начело с духо-
венството, гостуващите руски 
ветерани, сражавали се във вой-
ната. Експонирани са актовете 
на провъзгласените по случай 
годишнината за почетни граж-
дани на Плевен - Стоян Заимов, 
Александър Чепилевски, руски 
офицер, участник във войната, 
Фильо Петров, поборник-опъл-
ченец и други.

Акцент в експозицията е и 
честването на 100-годишнината 
от Плевенската епопея и осво-
бождението на града на 10 де-

кември 1977 г., когато  плевен-
ската общественост още веднъж 
отдава своята дълбока почит и 
признателност към подвига на 
своите руски и румънски осво-
бодители.

Показаните моменти от про-
ведения многохиляден митинг 
и поклонение пред Параклис - 
мавзолей “Св. Георги Победоно-
сец“, от организираните научна 
конференция, тематична излож-
ба, викторина, автопоход „По 
стъпките на освободителите“, 
лекоатлетическа щафета „Оби-
колка на военноисторическите 
музеи“ и „Крос на свободата“ 
разкриват мащабната дейност 
по отбелязването на тази годиш-
нина. Те се допълват от афиши, 
покани и дипляни за провежда-
ните литературни вечери и ху-
дожествени изложби, лектории, 
концерти и рецитали, свързани 
с Освободителната война. Пла-
кети, емблеми, медали и сувени-
ри „100 години Плевенска епо-
пея“ напомнят за това събитие.  
Централно място заема орден 
„Дружба между народите“, с 
който Плевен е удостоен от Пре-
зидиума на Върховния съвет на 
СССР по повод 100-годишнина-
та от освобождението на града.

Представено е откриването на 
създадения по решение на секре-
тариата на ЦК на БКП в чест на 
100-годишнината най-величест-
вен и вълнуващ паметник на на-
шите освободители - Панорама 
„Плевенска епопея 1877“. Със 
средствата на изобразителното 
изкуство за поколенията се из-
гражда един уникален мемориал 
на народната почит и благодар-
ност към загиналите в кръвоп-
ролитните и ожесточени боеве за 
освобождението на града.

Наред с него в изложбата на-
мират място и част от издигна-
тите над 160 паметника на при-
знателността на територията на 
Плевен и Плевенския край. Сред 
тях са бюст-паметника на руския 
император Александър ІІ, дело 
на видния скулптор Жеко Спи-
ридонов, бюст-паметниците на 
главнокомандващия руската ар-

мия Николай Николаевич и ген. 
Михаил Скобелев, чиито автор 
е големият плевенски творец 
Ангел Спасов, бюстовете на ру-
мънските герои - ген. Кристодор 
Черкез и кап. Валтер Мъръчиня-
ну. Внушителна е скулптурата в 
цял ръст на ген. Едуард Тотлебен, 
отново с автор Ангел Спасов. 

Редят се - паметника на заги-
налите руски гвардейци, изгра-
ден през 1878 г. със средства на 
Игнат Петков от с. Горни Дъб-
ник, могила на победата при с. 
Ясен, издигната на мястото на 
последния бой за освобожде-
нието на Плевен от Комитета 
„Цар Освободител Александър 
ІІ“ през 1907 г., създадения през 
1954 г. по инициатива на ген. 
Иван Винаров парк-музей „Ген. 
Лавров“, паметника - братска 
могила на загиналите руски 
воини при Долни Дъбник през 
1964 г., издигнатите в чест на 
100-годишнината от Плевенска-
та епопея монументи „Скобелев 
отряд“, „Донски казаци“ и „По-
беда“ с автори Д. Цонков, Сл. 
Дончев и Д. Бойков и други.

Множество издания с про-
учвания на събитията около 
Плевен по време на Освободи-
телната война илюстрират мно-
гогодишната сериозна и задъл-
бочена научно-изследователска 
работа на редица автори и Во-
енно-историческите музеи през 
изминалите години. Библиог-
рафска ценност са най-старите 
издания -  Юрдан Кантарджи-
ев „Плевен и обсадата му през 
1877 г.“, 1902 г.,  Стоян Заимов 
„Светите места на признателна  
България“, 1912 г. , Георги Кап-
чев „Зелените гори - Скобелев-
ски парк“, 1908 г. и „Мавзолей 
в гр. Плевен“, 1907 г., Н. Мих-
люзов „Освобождение и призна-
телност“, 1912 г.

Изложба „Признателност“ 
нагледно потвърждава, че Пле-
вен е и ще остане свято място за 
прослава на подвига на всички 
заплатили свободата на нашия 
град и на нашето Отечество със 
скъпата цена на живота си.

Нели Дакова


