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Посрещаме Новата година
с голямо плевенско хоро
на обновения централен градски площад
През декември Плевен посреща празниците с обновен площад и ново Коледно дърво. Кокетна испанска ела е посадена
в една от новите зелени площи.
Заедно с дървото, централният площад грейна с ново енергоспестяващо осветление, а за
първи път на централната пешеходна зона са поставени афишни колони с осветление. По думите на плевенчани неудобствата през лятото, когато площадът
беше строителна площадка, са
си заслужавали.
Ремонтът на централния
градски площад „Възраждане”
е пред своя финал. Проектът
стартира през май 2013 година,
първоначалната му стойност по
количествено-стойностни сметки беше 5 846 880.19 лв., а безвъзмездната финансова помощ

- 4 666 549.29 лв. От тази сума
са приспаднати средствата от
втория етап на проекта, който е
за площите около водните огледала и Пеещия фонтан, за които стойността е около 900 000
лв. Проектът е одобрен и се очаква потвърждение от управляващия орган, уточни ръководителят на проекта Евгени Генов.
Той допълни, че разписаното
остава да се изпълнява за 4 911
841.36 лв. От тях безвъзмездната финансова помощ, отпусната от Оперативна програма „Регионално развитие”, беше 4 666
549.29 лв.
След провеждането на обществените поръчки е направена актуализация на бюджета
според договора с изпълнителя
– ДЗЗД „Стил гаранцион”.
Продължава на стр.3

Скъпи съграждани,
Плевенската епопея остана завинаги сред найгероичните страници в историята на
освободителната Руско-турска война. Тя решава
победоносния изход за възстановяването на
българската държава. Вече 137 години ние свеждаме
глава и коленичим пред святата памет на
хилядите, останали завинаги по бойните полета.
Вечна памет на героите, които загинаха за правото
ни с гордост да се наричаме свободни!
Ралица Добрева
Областен управител на Област Плевен

Ръководството и училищното
настоятелство на първото в страната
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” - ПЛЕВЕН

Честитят Коледните
и Новогодишни празници
на всички свои настоящи и бивши служители
и възпитаници, допринесли със своя труд
за спортната слава на България!

УВАЖАЕМИ ПЛЕВЕНЧАНИ,
В навечерието сме на
Коледните и Новогодишни
празници. Време, в което обръщаме поглед назад към изминалите дни, за да си припомним добрите дела, победите,
сбъднатите мечти.
През изминаващата година Плевен постигна много.
Обликът му като съвременен
европейски град вече се очертава - с обновената централна
пешеходна зона, новите тролейбуси и разширяващата се
до всички райони на града тролейбусна мрежа, новия закрит
плувен басейн, детската градина, която предстои да открием
скоро, шестте центъра за деца, лишени от родителски грижи, новите инвестиции, които
се реализират тук, новите детски и спортни площадки, новите търговски комплекси...
Усилията ни бяха големи,
но удовлетворяват видимите резултати, които превръщат
Плевен в по-красив и уютен
град с все по-добри условия за
живот.
Предстоящите празници са
време не само да споделим радостта от постигнатото, а и да
погледнем към идната година с отговорност, мъдрост, с оптимизъм и надежда успехите ни
да се множат. С волята да продължим напред и да надграждаме постигнатото.
Коледа и Нова година са време и да се заредим с положителни емоции, да отворим душите и сърцата си за доброто, да бъдем състрадателни и
щедри. Да зарадваме близките си, хората, които обичаме, с
мил жест, мечтан подарък или
просто с искрени пожелания за
щастливи дни...
Желая на всички плевенчани здраве, обич и топлина в домовете, вяра в собствените сили, енергия да продължим да
работим за достойното бъдеще
на Плевен и България!
Каня всички наши съграждани и техните гости да посрещнем Новата 2015 год. на красивия ни нов площад на 31 декември. Празникът е по-красив
и вълнуващ, когато сме заедно!
Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен
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След 25 години в Плевен има построена нова детска градина
В просторни и светли зали 100 деца ще играят и ще се обучават

Нова детска градина – уютна и просторна, ще отвори врати
в Плевен и ще се огласи от веселата глъч на 100 малчугани.
Детско заведение в града ни не
е строено от 25 години, затова
и очакванията са големи. „Това
е първата детска градина, която
се строи в Плевен от толкова години насам и е израз на стремежа на ръководството на Община Плевен да се обърне към проблемите на младите хора в града”, каза кметът проф. д-р Димитър Стойков.
Екипът на в. „Плевен” имаше възможност да се разходи из
просторните и светли зали, в които малчуганите ще играят и ще
се обучават. Мебелите във всяка от стаите за четирите групи от по 25 деца са решени в
различни цветови комбинации в меки тонове. Шкафовете, на които ще се подреждат игрите, книжките и помагалата са
във форма на различни усмихнати животни. По различен начин е решено и подреждането на
леглата в спалните помещения –
те са групирани така, че педагозите да имат достъп до всяко
дете, ако се наложи, а на децата пък да им е удобно и да имат
достатъчно място да се придвижват. На първия етаж е разпо-

ложен и големият физкултурен
салон, в който ще има различни
пособия, включително и шведски стени. Той ще се ползва и за
музикални представления. Санитарните помещения – тоалетните и умивалниците, са съобразени с ръста на малките плевенчани, а достатъчното пространство и светлина със сигурност ще допринесат за това децата да се чувстват комфортно.
В двете крила на сградата на
всеки от етажите ще има отделна група, а освен официалния
вход, има и странични за улес-

на система. Монтираната в новата градина техника е свързана
към вода, ток и канализация, извършено е вече и пробно изпитване, което е показало, че проблеми няма.
Външно сградата вече има
завършен вид, все още вървят
някои довършителни работи по
оформяне на пространството
около нея. Пристигнали са и катерушките, люлките и други съоръжения за игра. Ще припомним, че за оборудване на градината бяха предвидени 200 000
лв. с ДДС.

нение на малките и на родителите им. По последни изисквания,
навсякъде е монтирана пожароизвестителна система, новост са и вградените тонколони, които озвучават всички пространства в новоизградената детска градина. На удобно място до
централния вход е обособен лекарският кабинет, има и пътнически асансьор до втория етаж.
В сутерена са разположени
пералното, сушилнята, гладачната, абонатното и машинно помещения, складовете и кухнята,
в която вече е монтирано голяма
част от необходимото оборудване. Доставката на храната до
горните два етажа ще става чрез
два вътрешни асансьора, а известяването ще е чрез домофон-

Новата детска градина е изградена на терен с площ над 5
дка, проектът е на архитектурно бюро „Иво Петров архитекти” с ръководител на колектива
арх. Иво Петров. Средствата за
строително-монтажните работи
и оборудването са осигурени с
целева субсидия от държавата в
размер на 2 млн. лв.
Строителството на детското заведение започна в края на
юли миналата година и според
договора с фирмата изпълнител
„Хуфу” трябваше да приключи
за не по-малко от 6 месеца. По
ред причини обаче, строителните работи бяха забавени.
Ще припомним, че при изпълнението на строителните работи на нулевия цикъл на блок

А и конструктивните елементи
на сутерена, в който се помещават всички сервизни и помощни помещения, и при изкопа за
асансьорната шахта се появиха
високи подпочвени води, които
затрудниха по-нататъшното изпълнение на обекта. С договора за проектиране не е възложено изготвяне на геоложко проучване, което е от съществено значение за изготвянето на проекта.
За да се отведат подпочвените
води и се гарантира сигурността на конструкцията на сградата и безопасната експлоатация
на асансьорите, фирмата, изпълняваща строителен надзор на
обекта, спря работата на строежа на 19.09.2013 г., за да се възложи препроектиране по чл. 154
от ЗУТ по част ВиК. С проектирането се реши отводняването
на целия участък около детската
градина и съществуващия трафопост чрез изпълнение на дре-

то на обекта отново беше спряно. На 19.02.2014 г. във връзка с повишаване на среднодневните температури и възможност
за технологично изпълнение на
строително-монтажните работи
на обекта строителството беше
продължено.
В процеса на изпълнение на
дейностите на обекта, фирмата
изпълнител уведоми за непълноти в представения проект: липса
на детайли за някои видове работи; липса на чертежи по част
конструктивна; липса на детайл
за монтаж и изработка на пергола на тераса; липса на конкретно решение за противопожарната стена при трафопоста и други, както и несъответствия в количествената сметка и проекта,
общо 51 забележки.
Въз основа на това се наложи ново спиране на строежа от Строителния надзор на
13.03.2014 г.

нажна система около тях, която
се зауства в събирателна шахта,
от която чрез помпа се изтласква в съществуващата канализация. Проектът беше представен в Община Плевен и разгледан от Експертен съвет, в резултат на което бе издадена Заповед № РД 12-988 от 28.10.2013
г. на Главния архитект за допълване на Разрешение за строеж №
101 от 27.02.2013 г. за допускане
на изменението в одобрения инвестиционен проект по чл. 154,
ал. 2, т. 7 от ЗУТ. От 29.10.2013
г. работата на обекта беше възобновена.
Поради лоши метеорологични условия и невъзможност за
технологично изпълнение на
строително-монтажните работи, от 8.01.2014 г. строителство-

Постепенно проблемите бяха
отстранени и работата по обекта
продължи.
На последната сесия на Общинския съвет кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков уточни, че предстои издаване на удостоверение
за въвеждане в експлоатация.
Строителите са дали указания,
че преди да бъдат настанени децата, сградата трябва да изсъхне хубаво. Предстои обявяването и на конкурс за новите работни места.
А за резултатите скоро всички ще могат да се убедят с очите
си – когато новата детска градина в Плевен, каквато не е строена от четвърт век, бъде открита
и малките й обитатели за първи
път прекрачат прага й.
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Посрещаме Новата година...
Продължение от стр.1
Целите, които си постави проектът, е да се оптимизират условията на живот, техническите
и екологичните характеристики на физическата среда за постигането на интегрирано и устойчиво развитие, гарантиращо
безопасност и сигурност, както и свободен достъп, привлекателност и социално-икономически растеж на Плевен. Сред специфичните цели на проекта бяха
подобряването на физическото
състояние и екологичните параметри на централната пешеходна зона; повишаване на качеството на живот и успешно приобщаване на групи с влошен социален статус; превенция на риска
по отношение безопасността и
сигурността на градската среда.
Проектът бе разделен на два подобекта. Първият обхващаше
площад „Възраждане” и прилежащите му пешеходни пространства към Военния клуб, читалище „Съгласие” и от зала
„Катя Попова” до площад „Свободата”. Според описанието, този подобект имаше за цел да реконструира пешеходната зона,
отчитайки историческото развитие на града като се вземат предвид и настоящото състояние и
прогнозите за по-нататъшното
развитие. Решенията за реконструкцията търсят разширяване
на социалните контакти на населението чрез запазване и адаптация на съществуващата зелена система и изграждане на нови пространства със средствата
на архитектурата – ландшафтният и градски дизайн, и синтез
на изкуствата. Под внимание са
взети и сградите, построени до
пешеходната зона.
Новият площад на Плевен е изграден по най-нови технологии.
Има дрениращ бетон, земновлажно дрениращ разтвор, в съществуващия бетон от старата
настилка са направени дрени-

во, антрацит и охра. Те са подредени по специална схема с дренираща фуга. Около дърветата е
подреден сегментен паваж. На
площада са поставени нови пейки, кошчета, енергоспестяващо
осветление и афишни колони.
По проект е изградена и „зона за
синтез”. На площада е предвидена зона за поставяне на скулптура и на естрада.
Вторият подобект е ремонт на
Големия фонтан. Основната цел
на рехабилитацията му е да се
подобри въздействието на водните съоръжения като решенията са насочени към прецизиране и актуализация на водните количества, които се използват при водните ефекти стремежът е да се намалят разходите на вода и електричество и да се създадат нови възможности за различни сценарии
на водните струи. Това ще стане възможно чрез монтирането
на нови струйници и осветление и система за тяхното управление, монтиране на нови помпи и връзка със смукателния колектор. Направена е и рехабилитация на настилката на фонтана,
бетона и саниране на хидроелементите. Положена е и изолация

ращи отвори, доставена е земна почва за уплътняване до естествено състояние на изградените нови зелени участъци и са
монтирани бордюри от термолющен двустранен гранит и бетонови ивици към зелените площи. Поставени са и съвременни метални бордюри от ламарина „Кортен”, които са последен писък на интериорния дизайн по света. Самата настилка
е от плочи с дебелина 8 см и размери 30/30, 20/30 и 20/10, изработени в три цвята – светлоси-

на дъното и стените на фонтана
и е санирана машинната зала.
„Общата стойност на двата обекта, които се реализират по проекта, е 4 548 711.18 лв. За площада са предвидени 3 726705.65
лв., а за фонтана – 822 005.50
лв. с ДДС. На този етап са изпълнени всички видове предвидени в договора за строителство
работи. На площада са положени общо 20 374.75 кв. м настилка, което включва павета с мита повърхност с дебелина 8 см,
различни големини и размери в

три цвята, заключващи павета –
сегментен паваж около дърветата и заключващия семантен паваж около дървета в квадрати.
Положени са и 982 кв. м тактилни ивици за хора с увреждания.
Основно са подменени бордюрите с такива от двустранно термолющен гранит – 1 737 м, стоманени бордюри тип „Кортен” –
89 м и улични бордюри – 198 м.
Монтирани са и елементите на
градската среда – 71 антипаркинг елементи, 5 афишни коло-

ни и 3 вида пейки – 56 обикновени, 15 за хора с увреждания и
6 трапецовидни, както и 45 кошчета за смет. В частта „Озеленяване” е извършено ново решение със запазване на стари зелени площи и изградени нови.
Подменена е растителността и
част от дърветата. Отсечени са
20 изсъхнали и заболели дървета, други две - намиращи се
пред Областна администрация,
са преместени. На 109 дървета
са оформени короните и им е извършено подмладяващо кастрене. Новите зелени площи са 1.02
дка, като общо на площада вече има 6.62 дка. Отново са засадени 122 различни вида дървета, отговарящи на европейските стандарти и приети от проектантите. Всички те са доставени от български разсадници.
Сред тях е и испанската ела, която управляващият орган определя за стойност 450 лв. без ДДС,
а не за 8 000 лв., както е предвидено по първоначален проект.
Изпълнени са 330 кв. м площи
със сезонни цветя и са засадени
над 12 000 многогодишни цветя,
почвенопокривни ниски и високи храсти и декоративни треви.
За поддържането на зелените
площи е изградена отводнител-

на система, която е проектирана
да има 268 разпръсквачи и 257
дюзи за поливане и са положени
над 3 800 м маркуч за капково
напояване. Системата е тествана. Проблем на площада до сега
бе отводняването. Сега то е решено с 4 точкови оттоци и 242
м линейни оттоци. Централният
градски фонтан е с изцяло подменена ВиК система като е останал само захранващият колектор. Извършена е 72-часова проба с демо-версия. Фонтанът има
възможност за програмиране на
различни задания на водните и
светлинни ефекти. Системата
му е отворена и има възможност
за ефективност и неповтаряемост. Проектантският колектив
и изпълнителите „Експрес гаранцион” са готови да създадат
подобни сценарии на светлина и
водна струя”, обясни за вестник
„Плевен” инж. Мария Иванова,
експерт „Строителство в част
архитектурно строителство и
ВиК” – инвеститорски контрол
по проекта в двете направления.
„На площада и пешеходните зони, реализирани по проекта, е
изградено ново парково осветление, което се реализира със 78
стълба с височина 4 м и 14 с височина 16 м. Изградено е и но-
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во осветление на Мавзолея, реализирано с 52 прожектора от 5W
ЛЕД и 16 броя 70W прожектори,
вградени в настилката. Общата
инсталирана мощност на старото осветление е била 26.7 кW,
а с новото е намалена с 35% и
сега е 17.7 кW. На 16-метровите стълбове са монтирани прожектори с метал-халогенни лампи от 250W с кръгло-симетричен и асиметричен рефлектор за
по-добро светлоотражение и защита от заслепяване. На 4-метровите стълбове са монтирани
нови осветителни тела с модулни светодиоди от 50W със специални оптични лещи. Телата се
командват от специална система за управление, която ще бъде
монтирана в сградата на Община Плевен. Системата е изградена на модулен принцип с контролери с вграден GSM-модем и
сървър в диспечерския център.
Системата поддържа режим на
работа по предварително зададен график и външен часовник.
Чрез нея ще се следят разходите на електроенергия, ще се отчитат неработещите тела и ще
се сигнализира за аномалии в
електрозахранването. Системата ще позволява да се надграждат модули като тенденцията е
тя да контролира общественото осветление в Плевен в бъдеще. Електросистемата на фонтана е изградена с три подсистеми
– за управление и контрол, захранване и управление и за захранване на помпените агрегати. Осветлението е чрез ЛЕДпрожектори, разделени в 8 групи, управлявани от контролери,
които позволяват гъвкавост на
системата за постигане на впечатляващи водни и светлинни
ефекти”, обясни инж. Христина
Христова, главен експерт отдел
„Строителство и техническа инфраструктура към Община Плевен и инвеститорски контрол в
частта „електроинсталации и
съоръжения”.

ОБЩЕСТВО

Бр.11,
Декември 2014 г.
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Възстановяват уникалния пеещ часовник
на кулата на общината, добавят му нови
възможности, функции и удобство за използване
Майстори предават грижата за поддържането му от поколение на поколение

Всеки град си има свои забележителни сгради, които устояват на времето и стават символ. Такъв е градският часовник в Плевен. Неслучайно мястото пред общината е знаково за срещи на редица поколения наши съграждани и е станало нарицателно за място на
влюбените. Механизмът на историята отмерва секундите, минутите и часовете, а стрелките, гонейки се, ти напомнят да
побързаш или да забавиш ход
към мястото за срещата. Всеки
от дете свиква с този часовник
и дори не си задава въпроса кога е създаден той и кой се грижи за него.
Сградата е проектирана през
20-те години на миналия век за
Сметна палата. Автор на проекта е арх. Коста Николов. Строежът започва през 1925 година
по времето на кмета Иван Миндиликов. Четириетажната сграда е със сутерен и кула, предназначена за градски часовник.
От 1929 до 1944 година в сутерена на Сметната палата била
разположена „Обществена безопасност”. По това време „черните камионетки” с арестантите влизали през тунела във вътрешния двор. По разкази на
очевидци, след 1944 година в
продължение на 10-12 година

в този сутерен действала Държавна сигурност. От това време
е останал един популярен плевенски израз за арестантите за тях хората казвали: „Навива
градския часовник”. Тогава навиването на огромния механичен часовник с големи тежести
изисквало значителни физически усилия, затова се изпълнявало от арестантите като наказание. Днес синджирите се навиват с електромотор.
През 70-те години на миналия век часовникът е свирил
музикален мотив от операта
„Иван Сусанин” от руския композитор Глинка. Записът е бил
пускан на магнетофон в 6.00,
12.00 и 18.00 часа. След 1990
година градският часовник е с
нов музикален мотив, написан
от Ивайло Атанасов, по това
време директор на Плевенска
филхармония.
В наши дни данните за историята на часовника са оскъдни,
а спомените за хората, грижили се за механизма, са разностранни, понякога дори противоречиви.
Преди години художникът
Владислав Йорданов е реставрирал градския часовник на кулата на кметството. През 1962
година той пребоядисал циферблата, същото направил после

и през 1980 година. През приблизително 20 години боята се
освежавала, а черните цифри
се правели точно такива, каквито са били на оригинала от
1929 година. Реставрацията на
циферблата отнемала около 10
дни.
Механизмът на часовника е
немски, по специална поръчка на „Плевенската окръжна
постоянна комисия” в софийска леярна е изработена камбаната. Звукът й е толкова силен, че от вибрациите понякога горят крушките, които осветяват циферблата. Доброто състояние на часовника се поддържало първоначално от Горан Цветков, който на 93-годишна възраст предал отговорността на ученика си - известният плевенски часовникар Борис Беров. Повече от 30 години
майсторът идвал в кметството
всяка седмица или при специално повикване. Часовникарят
твърдял, че само веднъж е правен ремонт на механизма - през
60-те години. Щафетата за поддръжка на часовника след това
поел Петър Марцев – трето поколение часовникар, който близо 20 години е отговарял за това, сега традицията продължава
неговият син Светослав Марцев.
Механизмът на часовника е
с историческа стойност. Градският часовник има четири циферблата с осем стрелки, а оста, която ги задвижва, е с дебелина около 1 см. Специфичност
има и при звука на часовника.
За да се чува мелодията, той не
трябва да бъде в стая със затворени стъкла. Затова помещението, в което се намира, има специални отвори с решетки. Цялата стая е механизъм, който
трябва да се поддържа. Според
специалистите часовникари, в
момента има тенденция старите часовници да се реставрират
и възстановяват като спомен и
историческа памет на града.
Ротари клуб Плевен Центрум започнаха консултации
за рехабилитация на един от
символите на града.
„Хубаво е да се възроди идеята часовникът да започне да
пее с технически средства от
новото време. Не просто да се
възстанови един съществуващ
механизъм, а евентуално да се

доц. Бойко Стаменов

използват нови технологии така, че да се модернизира на базата на опит от други градове в
страната или чужбина. Така часовникът да добие други възможности, функции и удобство
за използване”, разказва доц.
Бойко Стаменов, президент на
Ротари клуб Плевен Центрум
2013-2014. По негови думи, това е бил поводът след обсъждане да започне акция за запознаване на обществеността с тази
идея.
Предварителните проучвания показват, че тя се приема и
има хора, които могат да подкрепят идеята. Това дава основание реализацията на замисъла да бъде една от каузите на
миналогодишния Коледен прием на ротарианците в Плевен
по времето на президентския
мандат на доц. Бойко Стаменов.
Много приятна била изненадата, когато доста хора намерили
начин да се включат с различни
суми. Събраните средства позволяват да се пристъпи към ангажирането на екип професионалисти, които да модернизи-

рат и да активират това действие на градския часовник. Каква точно ще бъде мелодията на
пеещия часовник, все още не
може да се каже. Целта е тя да
одухотворява и да създава приятни емоции, защото това въздейства върху цялостната работа на човека, коментира доц.
Стаменов от позицията на специалист невролог.
„Естествено, че една такава
работа не може да се прави без
съгласуване от самата община. Лично кметът проф. д-р Димитър Стойков неколкократно
приемаше наши представители
и изразяваше своята подкрепа,
споделяше идеи и същевременно ангажираше хора от общината, които в миналото и сега имат
отношение по поддръжката на
градския часовник. Така че тази инициатива бихме могли да
кажем е тройна - от една страна Ротари клуб Плевен Центрум, от друга - Общината начело с кмета проф. Стойков и от
трета страна са обществениците, които консолидираха лични
средства за осъществяване на
този проект”, разказа още доц.
Бойко Стаменов. Той допълни,
че в България дарителството е
част от народопсихологията, а
тази благородна кауза не може
да се реализира само в неговия
едногодишен мандат като президент на Ротари клуб Плевен
Центрум, тя вече е преминала в
мандата на новия за тази година с президент Михаил Михайлов. Той вярва, че това трябва
да бъде още един щрих в осъвременяването на нашия град,
като същевременно се поддържат традициите.

Държавен архив – Плевен
Фонд на Областна дирекция – Плевен
№4К, оп. 2, а.е. 21

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСÊИ СÚВЕТ - ПËЕВЕН

Бр.11,
Декември 2014 г.

5

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
РЕØЕНИß ОТ НОЕМВРИÉСÊАТА СЕСИß

Р Е Ш Е Н И Е № 1280 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удостояване на Милка Цветанова Якова
със званието “Почетен гражданин на Плевен”
На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Наредба
№ 11 за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на Плевен” Милка Цветанова Якова.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Наредба № 11 за
символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Плевен по предложение от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет – Плевен с вх.№
1938/18.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 1 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1281 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на срок на валидност на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници,
определяне брой на таксиметровите автомобили за територията на Община Плевен, определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег за територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните актове, чл.24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 160/22.05.2008 г. на Общински съвет – Плевен.
2. Определя срок на валидност на издаваните от Кмета на
Община Плевен разрешения за извършване на таксиметров
превоз 3 (три) години.
3. Определя брой на таксиметровите автомобили за територията на Община Плевен – не повече от 500 бр., а средногодишно – не повече от 420 бр.
4. Определя минимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег от 0,60 лв. дневна тарифа и 0,63 лв. нощна тарифа.
5. Запазва в сила максималната цена за таксиметров превоз в размер на 1,30 лв. за нощна тарифа (определена с Решение № 1274/28.04.2011 г. на Общински съвет – Плевен) и
определя максимална цена от 1,20 лв. дневна тарифа.
Дневна тарифа се счита от 06 до 22 часа, а нощна – от
22 до 06 часа.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните актове,
чл.24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2004/14.11.2014 г. и становища на
ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 24.11.2014 г. и ПК по “ИПФБ”
от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1282 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Наредба за допълнение на нормативни актове 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 администрация, чл.39, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28 от Закона
за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за допълнение на нормативни актове на Общински съвет – Плевен, със следното съдържание:
§1. В глава Четвърта “Административнонаказателни разпоредби” на Наредба № 1 на Общински съвет – Плевен
за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община
Плевен (приета с Решение № 428/29.01.2009 г. на Общински съвет - Плевен, публ. във в. “Плевенски вести +”, бр.04
(303), 05-02.-11.02.2009 г., изм. Решение № 1002/24.06.2010
г., изм. Решение № 1396/31.08.2011 г.) се добавя нов пореден член 37 с две алинеи и съдържание:
“Чл.37. (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
§2. В раздел Шести “Административнонаказателни разпоредби” на Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен
за опазване на околната среда в Община Плевен (приета
с Решение № 518/19.05.2005 г. на Общински съвет - Плевен, доп. и изм. с Решение № 913/25.05.2006 г., Решение №
984/27.07.2006 г., Решение № 1111/30.11.2006 г., Решение №
1246/29.03.2007 г., Решение № 1339/31.05.2007 г., Решение
№ 039/31.01.2008 г., Решение № 597/25.06.2009 г., Решение
№ 848/29.01.2010 г., Решение № 1396/31.08.2011 г., Решение
№ 312/25.10.2012 г., Решение № 589/30.05.2013 г.) се добавя
нов пореден член 55 с две алинеи и съдържание:
“Чл.55. (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
§3. В глава Десета “Контрол и санкции” на Наредба №
3 на Общински съвет – Плевен за обществения ред при
използване на пътни превозни средства на територията
на Община Плевен (приета с Решение № 100/14.04.2000
г. на Общински съвет – Плевен, изм. и доп. с Решение №
913/ 25.05.2006 г., Решение № 1340/31.05.2007 г., Решение
№ 147/24.04.2008 г., Решение № 1396/31.08.2011 г., Решение № 292/05.09.2012 г., Решение № 446/31.01.2013 г., №

1120/26.06.2014 г.) се добавят нови поредни членове 53 и 54
със съдържание:
“Чл.53. При повторно нарушение на разпоредби от наредбата наказанията са: глоба в размер от 1000 лв. до 5000
лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.
Чл.54. (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
§4. В глава Десета “Административнонаказателни разпоредби” на Наредба № 4 на Общински съвет – Плевен за
рекламната дейност на територията на Плевенска община (приета с Решение № 122/26.09.1996 г. на Общински
съвет – Плевен, изм. и доп. с Решение № 213/27.03.1997 г.,
Решение № 497/24.09.1998 г., Решение № 410/08.11.2001 г.,
Решение № 1247/29.03.2007 г., Решение № 827/28.11.2013 г.)
се добавя нов пореден член 59 с две алинеи и съдържание:
“Чл.59. (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
§5. В глава Пета “Административнонаказателни разпоредби” на Наредба № 6 на Общински съвет – Плевен за
регистрация и отглеждане на кучета на територията на
Община Плевен (приета с Решение № 1075/30.09.2010 г.
на Общински съвет – Плевен, публ. във в. “Плевенски вести
+”, бр. 32 (374), 07.10. – 13.10. 2010 г., изм. с Решение №
1153/21.12.2010 г., Решение № 1178/27.01.2011 г.) се добавя нов пореден член 16 с две алинеи и съдържание: “Чл.16.
(1). (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в
момента на извършването им, на мястото на нарушението
контролните органи налагат с фиш глоба в размер от 10,00
до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
§6. В глава Пета “Административнонаказателни разпоредби” на Наредба № 9 на Общински съвет – Плевен за
ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо
ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат
в добро земеделско и екологично състояние на Плевенска община (приета с Решение № 293/05.09.2012 г. на Общински съвет – Плевен) се добавя нов пореден член 23 с две
алинеи и съдържание:
“Чл.23.(1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
§7. В глава Трета, раздел Втори, “Административнонаказателни разпоредби” на Наредба № 14 на Общински съвет – Плевен за търговската дейност на територията
на Община Плевен (приета с Решение № 410/08.11.2001
г. на Общински съвет – Плевен, изм. и доп. с Решение №
452/07.02.2002 г., Решение № 578/09.10.2002 г., Решение №
048/29.01.2004 г., Решение № 818/23.03.2006 г., Решение №
595/25.06.2009 г., Решение № 1002/24.06.2010 г., Решение №
396/31.08.2011 г.) се добавя нов пореден член 31 с две алинеи и съдържание:
“Чл.31. (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
§8. В глава Шеста, раздел Втори “Административнонаказателни разпоредби” на Наредба № 15 на Общински
съвет – Плевен (приета с Решение № 647/30.07.2009 г.
на Общински съвет – Плевен, публ. във в. “Плевенски вести +”, бр.26 (325), 06.08.-12.08.2009 г., изм. с Решение №
860/25.02.2010 г.) се добавя нов пореден член 33 с две алинеи и съдържание:
“Чл.33. (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
§9. В глава Шеста “Административнонаказателни разпоредби” на Наредба № 23 на Общински съвет – Плевен за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Плевен (приета с Решение №
597/25.06.2009 г. на Общински съвет – Плевен) се добавя
нов пореден член 40 с две алинеи и съдържание:
“Чл.40. (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
§10. В глава Седма “Административнонаказателни разпоредби” на Наредба № 27 на Общински съвет – Плевен за разделно събиране на отпадъци в Община Плевен
(приета с Решение № 464/27.02.2013 г. на Общински съвет
– Плевен, изм. с Решение № 901/30.01.2014 г.) се добавя нов
пореден член 33 с две алинеи и съдържание:
“Чл.33. (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.”.
2. Допълненията влизат в сила 7 (седем) дни след публикуване на Наредбата в местния печат.
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.39,
ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС1999/12.11.2014 г. и становища на ПК по “КИРОСУПКИЗ”
от 24.11.2014 г. и ПК по “ИПФБ” от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014
г., Протокол № 52, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с

официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1283 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за рекламната
дейност на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал. от Закона за местните данъци и такси, чл.11,
ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване
изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и
чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Наредба № 4 за рекламната дейност на територията на Община Плевен, приета с Решение №
122/26.09.1996 г. на Общински съвет – Плевен, изменена
и допълнена с Решение № 213/27.03.1997 г., Решение №
497/24.09.1998 г., Решение № 410/08.11.2001 г., Решение №
1247/ 29.03.2007 г., Решение № 827/28.11.2013 г. и Решение
№ 1282/27.11.2014 г.
2. Приема нова Наредба № 4 за рекламната дейност на
Община Плевен, съгласно Приложение, неразделна част от
решението.
3. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в
местен вестник и на Интернет страницата 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, чл.11, ал.3,
чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75,
76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс по
предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет
на Община Плевен с вх.№ 2002/13.11.2014 г. и становища на
ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 24.11.2014 г. и ПК по “ИПФБ” и
“ОСПК”от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 4
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Приложение към Решение № 1283/27.11.2014 г. на Общински съвет – Плевен
НАРЕДБА № 4 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) Тази Наредба урежда реда и условията за разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели на територията на Община Плевен.
(2) Рекламно-информационните и декоративно-монументални елементи на територията на Община Плевен се разполагат след издадено разрешение за поставяне по реда, установен с Наредба 15 на ОбС - Плевен, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от Главния архитект на Общината. За държавните имоти схемата се
одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи с Областния управител.
(3) Премахването на рекламно-информационните и декоративно-монументални елементи е по ред и условия, определени в Наредба №15 на Общински съвет – Плевен.
(4) Разрешения за поставяне на рекламно-информационни и декоративно-монументални елементи в недвижими имоти - паметници на културата, се издават въз основа на схема, одобрена от Главния архитект, след съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/.
(5) За издадените разрешения за поставяне на рекламноинформационни и декоративно-монументални елементи и
за извършване на рекламна дейност се заплаща такса, съгласно Тарифа № 2 на Наредба № 17 на Общински съвет
– Плевен.
(6) Всички свободни позиции се обявяват на информационното табло в Центъра за административно обслужване на
гражданите в Община Плевен и в официалната Интернет
страница на Община Плевен.
ГЛАВА ВТОРА
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
РАЗДЕЛ I
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Чл.2. Рекламно-информационните елементи /РИЕ/, независимо от техния вид, трябва:
1. Да бъдат изработени от трайни материали;
2. Да бъдат подържани в добро състояние по отношение
на тяхната чистота и функция, сигурност и безопасност от
физическото или юридическото лице, получило разрешение
за поставяне на рекламата.
Чл.3. При разполагане на рекламно-информационни елементи трябва:
1. Да не се нарушават условията на обитаване;
2. Да не се създават рискови условия за живота и здравето
на гражданите и за безопасността на движение;
3. Да не се закрива друго рекламно пано, частен имот,
търговски или обществен обект, както и да не се затруднява подходът към него.
Чл.4. Всички надписи, разположени на обществени места на територията на Община Плевен: информационно-указателни табели, билбордове, светлинни рекламно-информационни табла, съобщения и др. се изписват задължително
на български език. Те могат да се изпишат допълнително
и на чужд език, официален в Европа. Чуждоезичният текст
на българските наименования върху информационно-указателните табели се изписва при спазване на правилата за
транслитерация и шрифт, по-малък от текста на български
език. Марка по смисъла на чл. 9, ал.1 от Закона за марките и
географските означeния, регистрирана в Патентното ведомство или регистрирана от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост по реда
на Мадридската спогодба, може да се изобразява по начина,
по който е регистрирана.
Чл.5. Не се разрешава :
1. Монтирането на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик, а за сгради
в режим на етажна собственост съгласно Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/.
2. Използването на светлинни символи или шрифтови
надписи, прилагани като или наподобяващи елементи от
системата за регулиране на движението, както и заслепяващи осветителни тела.

3. Рекламирането на:
а. забранени за употреба вещества или препарати с наркотично действие;
б. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;
в. стоки и услуги, чиято реклама е изрично забранена със
закон. 4. Разполагането на РИЕ, които:
а. съдържат невярна или подвеждаща информация;
б. рекламират стоки и услуги посредством твърдения за
недостатъци на други стоки или услуги;
в. накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица;
г. пропагандират под каквато и да е форма омраза, насилие, расова, верска и етническа нетърпимост, религии и религиозни общности;
д. са с открито или недвусмислено порнографско съдържание.
5. Използването на звукова реклама чрез аудиовизуална
техника, която е извън допустимите законови норми за шум
и нарушава обществения ред.
Чл. 6. Носителите на права за разполагане на РИЕ при
условията на тази Наредба носят отговорност за причинените от рекламно-информационните елементи щети на трети лица.
РАЗДЕЛ II
ВЪНШНА РЕКЛАМА
Чл.7. (1) Външната реклама може да бъде:
1. Реклама по калкани и върху покриви на сгради и обезопасителни мрежи на строителни обекти и обекти в ремонт;
2. Крайпътна реклама, закрепени неподвижно касети, осветени отвътре или отвън;
3. Рекламни пана за лепене на плакати (осветени или неосветени);
4. Видеостени, екрани;
5. Реклама на ниво партер (магазини, заведения и други
обекти с общественообслужващи функции), като рекламите могат да заемат пространството до ниво подпрозоречен
парапет на първи жилищен етаж, без да засягат прозоречни
отвори на същия;
6. Реклама по градския транспорт - автобуси, тролейбуси, таксита и по други елементи на градското обзавеждане;
7. Шатри, автомобили с рекламна цел и платформи;
8. Други видове рекламно-информационни елементи по
индивидуални проекти, одобрени от Експертния съвет по
устройство на територията /ЕСУТ/.
(2) Не се разрешава разполагането на мегаконструкции,
които премостват уличната и републиканската пътна мрежа.
Чл.8. Параметрите на рекламните съоръжения следва да
бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка, като проходната част на тротоара бъде не по-малка
от 2,50 метра.
Чл.9. (1) Светеща и осветена реклама е тази, която ползва източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама, е поставено върху покрив, неговите параметри
следва да бъдат съобразени с архитектурния образ (силует,
пластично оформление и други) на сградата.
(2) В разрешението за поставяне на светеща и осветена
реклама се посочва декларираната от заявителя мощност,
когато се ползва съоръжение - източник на електрическа
енергия, което е собственост на Община Плевен. Електрическата енергия се заплаща ежемесечно, считано от датата на захранване на съоръжението, което се удостоверява с
двустранно подписан констативен протокол от служител
на Община Плевен и лицето, в полза на което е издадено
разрешението.
Чл.10. Не се разрешава разполагането на съоръжения на
външна реклама на територията на общината върху:
1. Паметници и други елементи на декоративната пластика;
2.Природни забележителности, резервати и други защитени територии;
3. Всякакъв вид едроразмерна растителност;
4. Елементи от системата за регулиране на движението
по пътищата;
5. Религиозни сгради;
6. Социални, детски и учебни заведения;
7. Декоративни огради, сгради и др. на територията на
гробищни паркове;
8. Сгради, публична общинска собственост, където се извършват административни услуги.
РАЗДЕЛ III
РЕКЛАМА И ОБЯВИ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
Чл.11. (1) Разполагането на рекламни елементи по спирките на градския транспорт се извършва само на определените за това места.
(2) Разполагането на рекламно-информационни и декоративно-монументални елементи, собственост на общината и
културните институти, е безплатно.
Чл.12. Безплатно разполагане на съобщения за културни,
спортни, хуманитарни прояви и други общински мероприятия се осъществява само на определените за това места афишни колонки, информационни табла и други, не по-рано
от 14 дни преди датата на съответното събитие.
РАЗДЕЛ IV
ФИРМЕНИ НАДПИСИ
Чл.13. (1) Когато са графично и цветово оформени, фирмените надписи могат да бъдат поставени :
1. Върху козирки, навеси и корнизи към партерните части на сградите;
2. Пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или са разположени върху прозоречния парапет, без да засягат прозоречните отвори под
прозоречния парапет;
3. Вертикално или хоризонтално по фасадите на сгради,
в които се осъществява дейността на лицето.
4. Когато фирменият надпис е поставен върху козирки,
навеси и маркизи, той не може да ги надвишава с повече
от 1 м, както и да закрива отвори по фасадата на сградата.
5. Когато фирменият надпис се издава от фасадата на
сградата на ниво партер, на която е поставен, неговият найотдалечен край не може да бъде на повече от 1,50 м от фасадата, а когато е поставен на височина под
2,20 м от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 метра.
Чл.14. (1) Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта,
който обозначават, от компетентния за това орган.
(2) В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане или преустройство на даден
обект, Главният архитект на Общината одобрява проект за
фирмените надписи.
Чл. 15. Отговорни за редовността на фирмените надписи
по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за
които са предназначени.

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСÊИ СÚВЕТ - ПËЕВЕН
РАЗДЕЛ V
ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И РЕКЛАМНИ ТЕЛА
Чл.16. (1) Информационно-указателните табели се подчиняват на разпоредбите на Глава ІI, Раздел I от настоящата Наредба, регламентиращ външната реклама. Те изключват указателни знаци, описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.
(2) Информационно-указателните табели следва да бъдат
изработени по типови проекти, одобрени от Главния архитект.
(3) Информационно-указателните табели с размери до
1,5 кв. м могат да се разполагат на електрическите стълбове и стълбовната мрежа на тролейбусния транспорт, така че
външният вертикален ръб да бъде поставен на разстояние
от края на уличното платно не по-малко от 0,7 м, а долният хоризонтален - на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена, обърнати към тротоара. Не се допуска разполагане на повече от две информационно-указателни табели на един стълб.
(4) При липса на възможност за траен монтаж може да
се разреши разполагането върху тротоара на преносими информационно-указателни табели с едностранна площ до 0,7
кв. м, като същите не трябва да ограничават движението на
пешеходците и задължително осигуряват проходима свободна част на тротоара минимум 2,50 метра. Не се разрешава поставянето на преносими информационно-указателни табели в централната градска част освен табели с менюта в заведенията за обществено хранене в рамките на имота или разрешената по чл. 56 от ЗУТ площ за сезонни преместваеми обекти.
Чл.17. Във формата на рекламно тяло може да бъде поставен индивидуален рекламен монументално-декоративен елемент, обозначаващ местонахождението и дейността
на конкретен обект, като същият се разполага в непосредствена близост не повече от 5 метра до обозначавания обект.
РАЗДЕЛ VI
ВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
Чл.18. Временни информационни елементи могат да се
разполагат на одобрени от Главния архитект места след издадено разрешение за поставяне по реда на настоящата Наредба и да носят само информация, свързана със съответното мероприятие.
Чл.19. Не се разрешава разполагането на транспаранти
на улици и булеварди с контактна мрежа за градски транспорт, както и в централната градска част. Изключения се допускат единствено за нуждите на Община Плевен.
Чл.20. Безплатно разрешение за временна информация
може да бъде дадено от Кмета на Община Плевен по изключение във връзка със събития от общоградски, национален
или международен характер.
Чл.21. Рекламно-информационни елементи с временен
характер се демонтират в тридневен срок, считано от датата
на изтичане на срока, за който са разрешени.
РАЗДЕЛ VII
СЪОБЩЕНИЯ
Чл.22. (1) Разлепването на съобщенията се извършва на
информационни тела (афишни колонки, информационни
табла и други съоръжения), разположени единствено за тази цел на територията на общината.
(2) Местата за разлепване на съобщенията се определят
със заповед на Кмета на Община Плевен.
(3) Информационните тела се изработват по унифицирани модели по проект, одобрен от Главния архитект.
(4) При разполагане на съобщенията не се разрешава закриване на други материали преди завършване на проявата,
за която съобщават.
(5) На едно информационно тяло не могат да бъдат поставяни повече от две съобщения, които информират за едни и същи стоки, услуги и/или дейност на едно и също лице.
Чл.23. (1) Лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност
съобщението информира, възложителите и/или организаторите на мероприятието (дейността) са длъжни да спазват
изискването за разлепване на съобщението на определените за това места (съоръжения) чрез осъществяване на предварителен и текущ контрол.
(2) При констатиране, че съобщението не е поставено на
определеното за това място лицата, за чиито стоки, услуги
и/или дейност съобщението информира са длъжни незабавно да премахнат съобщението и да приведат обекта (мястото) в първоначален вид.
Чл.24. (1) Собствениците (ползвателите) на обекти са
длъжни да не допускат разлепването на съобщения върху
същите, извън тези по чл.22, ал.1. Те са длъжни да спазват
изискването за разлепване на съобщенията на определените за това места чрез осъществяването на предварителен и
текущ контрол .
(2) При констатиране, че съобщението е поставено на
места извън одобрените от Кмета на Общината собствениците (ползвателите) на тези места (обекти) са длъжни незабавно да премахнат съобщението.
Чл.25. Не се разрешава разлепването на афиши, плакати,
листовки, некролози и други информационни елементи по
стълбовете на уличното осветление, електропреносната и
електроразпределителна мрежа, стълбовете на контактната
мрежа на масовия градски транспорт и автобусни спирки,
контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, огради на строителни обекти, върху дървета
и едроразмерна растителност, табла със електроразпределителна, телекомуникационна, газопреносна и друга апаратура, както и на всякакви други непредвидени за целта места.
ГЛАВА ТРЕТА
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА
ОТГОВОРНОСТ
РАЗДЕЛ І
ВЪТРЕШНОСЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ
Чл.26. Кметът на Община Плевен или упълномощено от
него длъжностно лице упражнява контрол по приложението на тази Наредба.
Чл.27. За всички издадени разрешения за поставяне на
РИЕ, Дирекция “АГД и ТСУ” при Община Плевен води нарочен регистър. Дирекция “АГД и ТСУ” изпраща копие от
издадените разрешения на ОП „Акварел” за събиране на
дължимите месечни такси за периода на издаденото разрешение.
Чл.28. Контролът по спазване на изискванията на настоящата Наредба се осъществява от Заместник-кмета по устройство на територията, Дирекция “АГД и ТСУ”, Инспектората към Общината, Дирекция „Икономическо развитие“
и ОП „Акварел”.
РАЗДЕЛ IІ
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.29 (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от
10,00 до 50,00 лв.
(2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати
наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.
Чл.30. (1) За нарушаване забраната на чл. 25 на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци и
юридическите лица имуществена санкция в размер на 50
лева за всеки поставен плакат, афиш, листовка или друг информационен елемент.
(2) За неспазване задължението по чл. 3 на физическите

лица се налага глоба, в размер на 100 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в
размер на 200 лева.
(3) За поставяне на РИЕ без издадено разрешение на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци
и юридическите лица имуществена санкция в размери, както следва:
а) За РИЕ с едностранна площ до 2 кв. м включително –
за физическите лица: от 500 до 1000 лева; за юридическите
лица и едноличните търговци: от 1000 до 5000 лева;
б) За РИЕ с едностранна площ над 2 кв. м до 10 кв. м
включително - за физическите лица: от 1000 до 2500 лева;
за юридическите лица и едноличните търговци: от 2500 до
5000 лева;
в) За РИЕ с едностранна площ над 10 кв. м включително - за физическите лица: от 2500 до 5000 лева; за юридическите лица и едноличните търговци: от 5000 до 15 000 лева.
(4) При повторно нарушение глобата е в размер от 5000
до 10000, а имуществената санкция - от 15 000 до 50 000 .
Чл.31. За нарушения на разпоредбите на тази Наредба
извън горепосочените на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а на едноличните търговци и
юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500
до 50 000 лева.
Чл.32. За всеки отделен случай на нарушение се налагат
посочените по-горе административни наказания. Конкретният размер се определя в зависимост от степента на обществена опасност на деянието за отделния случай.
Чл.33. Актовете за установяване на нарушенията на тази
Наредба се съставят от служители от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Община Плевен.
Чл.34. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощен от него Заместник - кмет.
Чл.35. Установяване на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления
се извършва по реда на ЗАНН.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредба :
1. “Повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид
нарушение.
“Рекламно-информационен елемент” е съоръжение
със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция,
което се закрепва временно върху терен, сграда или друг
обект и служи за носител на рекламна площ.
“Външна реклама” е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността
или да привличат нейното внимание с търговска цел.
а/ ”Фирмен надпис” е информационен елемент, съдържащ само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и който се поставя в/на
недвижимия имот, където се намира седалището или дейността на лицето.
б/ “Информационно-указателна табела” е всяка обемна форма или изображение, указващи близостта на една
сграда или терен, където се
извършва определена дейност. Информационно-указателните табели обозначават местонахождението на обществени обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват
към местоположението на определен обект или дейност.
в/ “Временни информационни елементи” са: знамена,
транспаранти, надписи, информационно-указателни табели и други със срок на поставяне по- малък от един месец.
Временните информационни елементи съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация.
г/ “Съобщения” са всички видове афиши, плакати, постери и други, които дават информация за предстоящи културни, спортни, обществени, акционни, хуманитарни и други прояви и лица, както и за предоставяне на стоки, услуги
и/или извършването на други дейности,
д/ Други видове външна реклама: извършвана чрез балони, видеостени и екрани, шатри, платформи, лица, извършващи рекламна дейност, както и раздаването на разпространителни материали – вестници, брошури, листовки и други.
“Общински типови проекти” са инвестиционни проекти за преместваем обект или за рекламен елемент, които определят външен вид, конструкция, характеристики и материали на обекта или елемента и се използват задължително,
когато според одобрената схема за поставяне е предвидено
поставяне на обект или елемент по типови проекти.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 57 от ЗУТ във
връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА и отменя Наредба № 4 за
рекламната дейност на територията на Община Плевен,
приета с Решение № 122 от 26.09.1996 г. на Общински съвет - Плевен, изм. и доп. с Решения №№ 213/27.03.1997 г. и
497/24.09.1998 г., пр. с Решение № 410/08.11.2001 г. на Общински съвет - Плевен, Решение № 1247/29.03.2007 г., Решение № 827/28.11.2013 г., Решение № 1282/27.11.2014 г.
§ 2. Одобрените до влизане в сила на настоящата наредба
схеми запазват действието си за срок до 31.12.2014 г. Всички издадени разрешения, срокът на които не е изтекъл към
датата на влизане в сила на настоящата Наредба, запазват
действието си за срока, за който са издадени.
§ 3. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на
Кмета на Община Плевен, Главния архитект, Директора на
Дирекция “АГД и ТСУ”, Директора на Дирекция “Икономическо развитие” и Началника на отдел “Строителен контрол” при Община Плевен.
§ 4. Настоящата наредба е приета с Решение № 1283 на
Общински съвет - Плевен, по т. 4 от дневния ред на заседанието, проведено на 27.11.2014 г. /Протокол № 52/.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1284 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредит с “Фонд
за органите на местното самоуправление в България –
ФЛАГ”ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг по
реда на Закона за общинския дълг с параметри, съответстващи на одобрения кредит.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1, т.2 и чл. 16 и чл.17 от Закона за общинския дълг
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 906/30.01.2014 г. (изм. с Решение
№ 1251/30.10.2014 г.) на Общински съвет – Плевен.
2. Дава съгласие на Община Плевен да сключи договор за
кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ”ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект № ДИР

5112122-6-72 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен”, с одобрени параметри на кредита от Фонда, както следва:
Максимален размер на дълга – 5 487 834, 67 лева ( Пет
милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и четири лева и 67 ст.), от които:
а) 4 387 834,67 ( Четири милиона триста осемдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и четири лева и 67 ст.) –
мостово финансиране;
б) 1 100 000 ( Един милион и сто хиляди лева) – необходимото съфинансиране.
Валута на дълга – лева.
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
Условия за погасяване:
а) мостово финансиране:
срок за погасяване – до 14 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДИР 5112122-С009;
б) необходимо съфинансиране:
срок за погасяване – до 14 месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
източници за погасяване на главницата – от собствени
приходи на Община Плевен;
Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка до 5,078 %.
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.
Начин на обезпечение на кредита:
а) мостово финансиране:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Плевен, с изключение на авансовото плащане по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № ДИР 5112122-С009,
сключен с Управляващия орган на Оперативна програма
“Околна среда” и
Учредяване на залог върху собствени приходи на Община Плевен по член 6 от Закона за общинския дълг;
б) необходимо съфинансиране:
Учредяване на залог върху собствени приходи на Община Плевен по член 6 от Закона за общинския дълг.
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, чл.5, ал.1, т.2
и чл. 16 и чл.17 от Закона за общинския дълг по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с изх.№ ФСД-100-00-70/26.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014
г., Протокол № 52, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Бр.11,
Декември 2014 г.
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Да се ползват по предназначение според одобрения проект /ако такъв е бил необходим/ и разрешението за поставяне;
Да са обозначени на видно място върху тях името и адресът на собственика на преместваемия обект, на когото е издадено разрешението за поставяне.

(2) Неспазването на изискванията на ал.1 е основание за
прекратяване на договора и отнемане на разрешението от
органа, който го е издал, по реда на глава Пета, когато преместваемият обект е върху имот - общинска собственост. В
случаите, когато ползването е разрешено въз основа на платена такса, при установяване на нарушения, компетентният орган може да откаже разрешаване ползването на същия
или друг общински имот на нарушителя за нов срок.
(3) Неизползването на преместваемите обекти за повече
от три месеца е основание за прекратяване на договора и
отнемане на
разрешението от органа, който го е издал по реда на глава
Пета, когато преместваемият обект е върху имот – общинска собственост.
(4) След изтичане на срока на разрешението за поставяне
и в случаите на ал. 3 лицата са длъжни да демонтират преместваемия обект и да възстановят вертикалната планировка по ред, определен в глава Пета.“
§7. В глава Четвърта “Ред за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения”, Раздел І “Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения върху общински имоти” разпоредбата на чл. 12
се променя, като придобива следното съдържание:
„Чл.12. (1) Исканията за одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения постъпват при
Главния архитект на Общината и са в утвърдените от Общински съвет – Плевен, зони за разполагане на преместваеми обекти.
(2) Главният архитект разпорежда на началник-отдел
“Градоустройство, архитектура, градски дизайн и експертна дейност” да изготви схема, съгласно изискванията на глава ІІ от настоящата наредба, когато са налице условията за
това.
(3) След одобряване на схемата от Главния архитект копие от същата се предоставя в Дирекция „Икономическо
развитие“ за подготовка на съответната тръжна или конкурсна процедура, в случаите когато се отнася за имот – общинска собственост. В случаите, когато се отнася за имоти
– държавна собственост, след съгласуването и по реда на чл.
56, ал. 2 от ЗУТ същата се предава на заявителя.
(4) Оригиналните разработки се съхраняват в отдел “Градоустройство, архитектура, градски дизайн и експертна
дейност.”
§8. В глава Четвърта “Ред за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения”, Раздел І “Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения върху общински имоти” в разпоредбата на чл.13
се прави следното изменение:
В ал.1 изразът „в 7-дневен срок” се заменя с „в 14-днеПредседател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов
вен срок”.
Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: „ДирекР Е Ш Е Н И Е № 1285 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ция „Икономическо развитие” преглежда подадените докуОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на На- менти и след окомплектоването им Директорът на Дирекредба № 15 за реда и условията за поставяне на премест- ция „Икономическо развитие” подписва уведомление до Гл.
ваеми съоръжения на територията на Община Плевен
архитект относно тяхната редовност.”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администраДосегашните ал. 3 и ал. 4 стават съответно ал. 4 и ал. 5.
ция, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.11,
ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване
Нормата на чл.13 придобива следното съдържание:
изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и
„Чл.13. (1) Разрешенията за поставяне се издават в
чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс 14-дневен срок от Главния архитект на Община Плевен или
оправомощено от него длъжностно лице от общинската адОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
министрация въз основа на заявление и приложени в заявР Е Ш И:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наред- лението изискуеми документи за съответния случай.
(2) За издаване на разрешение за поставяне се дължи такба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми
съоръжения на територията на Община Плевен, както след- са, определена с наредба на Общинския съвет.
(3) Дирекция „Икономическо развитие” преглежда подава:
§1. В глава Първа „Общи разпоредби” разпоредбата на дените документи и след окомплектоването им Директорът
чл. 2 се изменя и допълва, като т.1.4 и т.1.6 се променят, съз- на Дирекция „Икономическо развитие” подписва уведомледават се три нови точки – т.1.10, т. 2.3 и т.7 със следното съ- ние до Гл. архитект относно тяхната редовност.
(4) Когато не са спазени изисквания на наредбата, оргадържание:
„1.4. Стелажи за цветя, плодове и зеленчуци пред обекти нът по ал.1 постановява мотивиран писмен отказ. Заинтересованите лица се уведомяват за отказа по реда на Админис такова предназначение;”;
стративнопроцесуалния кодекс /АПК/.
„1.6. Стелажи и маси за печатни издания;”;
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на оспорване по реда на
“1.10. Сергии и маси за надомни ръчни производства на
български художествени и традиционни празнични изде- АПК в 14-дневен срок от деня на съобщаването.”
§9. В глава Четвърта “Ред за разрешаване поставянелия;”
„2.3. Зарядни колонки за електрически превозни сред- то на преместваеми съоръжения”, Раздел І “Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми съоства;
„7. Преместваеми обекти, свързани със събиране на под- ръжения върху общински имоти” в разпоредбата на чл.15
писки и други обществени и политически прояви от граж- се променя ал. 3 и се създават нови ал. 4 и ал. 5 със следнодани, сдружения, политически и други обществени органи- то съдържание:
„чл.15. (3) Търг или конкурс не се провежда и договор не
зации.”
§2. В глава Втора „Схеми за разполагане на премест- се сключва в случаите на несъответствие с изискванията на
ваеми обекти” разпоредбата на чл. 6, ал. 3 се изменя, като чл.16. За разполагането на преместваеми обекти и съоръжения, отговарящи на изискванията на чл.16, се заплаща такса
придобива следната редакция:
„чл.6. (3) При изготвяне на схемите се спазват градоус- за ползване на общински имот по чл.72 от Закона за местнитройствените, архитектурно-художествените, инженерно- те данъци и такси /ЗМДТ/ за определен срок по цени, опретехническите, санитарно-хигиенните норми и изисквания делени с наредба на Общинския съвет. Срокът за ползване
на общински терен за разполагане не може да бъде по-дълъг
за формиране на благоприятна жизнена
среда и изискванията за добър естетически вид. Всички от 12 /дванадесет/ месеца.
(4) За ползване на общински терен в случаите на чл.16,
проекти за преместваеми обекти в централната градска част
ал.1, ал.2 и ал.3 се издава разрешение за поставяне от Главзадължително се разглеждат от ЕСУТ.”
§3. В глава Втора „Схеми за разполагане на премест- ния архитект въз основа на схема, одобрена по реда на главаеми обекти” разпоредбата на чл.7, ал. 3 се изменя, като ва Втора от настоящата Наредба.
(5) Органът, издал разрешението за ползване по ал. 4, мопридобива следната редакция:
„чл.7. (3) За отделните видове преместваеми обекти же да го отнема по реда на Глава V в следните случаи:
1. ползваният общински имот или част от него не се изпо чл.1, ал. 3 и чл. 2, попадащи в Централна градска част,
ЕСУТ при Община Плевен одобрява унифициран и/или ин- ползва по предназначение;
2. имотът не се използва от лицето, на което е предосдивидуален дизайн, който става задължителен за новоратавено;
зполаганите преместваеми обекти.“
3. обществени нужди налагат това;
§4. В глава Трета „Изисквания към преместваемите
4. при неплащане на такса повече от един месец;
обекти” разпоредбата на чл. 8, ал. 3 изречение второ се из5. при непоставяне на преместваемия обект в 3-месечен
меня, като придобива следното съдържание:
„чл.8. (3) Върху недвижими имоти - паметници на култу- срок от издаване на разрешението за поставяне.”
§10. В глава Четвърта “Ред за разрешаване поставярата и в техните граници и прилежащи зони, разрешение за
поставяне се издава след съгласуване с Националния инсти- нето на преместваеми съоръжения”, Раздел І “Ред и устут за паметниците на културата при условията и по реда на ловия за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения върху общински имоти” в разпоредбата на чл.
чл.125, ал.6 от ЗУТ.”
§5. В глава Трета „Изисквания към преместваемите 16 се прави следното изменение:
1. В ал.1 отпадат изречение трето и последното изречеобекти” разпоредбата на чл. 9, ал. 3 отпада.
§6. В глава Трета „Изисквания към преместваемите ние.
2. Отменя се сегашният текст на ал. 2.
обекти” разпоредбата на чл.10 придобива нова редакция
3. Създава се нова ал. 2 със следния текст: „На лице, разсъс следното съдържание:
„чл.10. (1) Лицата, получили разрешение по съответния лично от ползвателя на търговския обект, разрешение за поред за поставяне на преместваемите обекти, независимо от ставяне на машини и съоръжения за топли и/или студени
напитки, автомати за пакетирани
техния вид, трябва:
закуски, сладолед, хладилни витрини, фризери и др. поДа не нарушават условията за обитаване и ползване на добни за съхранение на хранителни стоки се издава след нодруги имоти, включително да не бъдат източник на наднор- тариално заверено писмено съгласие на ползвателя на търговския обект, пред който се иска разполагането. Пред обекмен шум и замърсяване;
тите -павилиони и спирки на градския транспорт се позвоДа не затрудняват и/или препятстват достъпността, про- лява да се разполагат до две машини и съоръжения. При изходимостта и/или ползването на градската среда от други готвяне на схемата за поставяне на павилиони да се предвижда и поставянето на разрешения брой съоръжения с оглица;
лед издаване на едно разрешение. Забранява се разполагането на артикули извън обема на преместваемия обект – па-
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вилион.”
4. Досегашната ал .3 се променя, като в края на изречение първо се допълва текстът: „...с дължина не по-голяма от
2.5 линейни метра”, а трето и четвърто отпадат и се заменят с текста: „Не се допуска поставяне на открити щандове и маси за сергийна търговия извън границите на определените пазари/базари с изключение на такива с кратковременен характер във връзка с честване на официални, национални и/или религиозни празници и традиции – коледни,
новогодишни, мартенски и други, за срок, определен със заповед на Кмета на Общината. Настоящата разпоредба не се
отнася за обекти, извършващи търговска дейност само с печатни произведения.”
5. Разпоредбите на ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на чл.16 се отменят и се създават нови ал. 4, ал.5, ал.6, ал.7, ал. 8, ал.9, ал.10
и ал.11.
Нормата на чл.16 придобива следното съдържание:
„чл.16. (1) Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински имоти в Община Плевен пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини /включващи маси, столове, саксии, цветарници и др./, се издават на собственика или ползвателя на
търговския обект срещу документ за платена такса за ползване по чл.15, ал.3 въз основа на одобрена подробна схема за разполагане, определяща точното местоположение и
ползвана площ. В летните градини се допуска поставяне на
леки слънцезащитни устройства (чадъри и тенти). Заверено
копие от схемата се предоставя на заявителя.
(2) На лице, различно от ползвателя на търговския обект,
разрешение за поставяне на машини и съоръжения за топли и/или студени напитки, автомати за пакетирани закуски, сладолед, хладилни витрини, фризери и др. подобни за
съхранение на хранителни стоки се издава след нотариално заверено писмено съгласие на ползвателя на търговския
обект, пред който се иска разполагането. Пред обектите -павилиони и спирки на градския транспорт се позволява да се
разполагат до две машини и съоръжения. При изготвяне на
схемата за поставяне на павилиони да се предвижда и поставянето на разрешения брой съоръжения с оглед издаване
на едно разрешение. Забранява се разполагането на артикули извън обема на преместваемия обект – павилион.
(3) Ал.1 се прилага и в случаите, когато се разполагат стелажи и маси за улична търговия с дължина не по-голяма от
2.5 линейни метра. Разполагането се извършва въз основа
на подадено заявление от търговец, регистриран по смисъла на Търговския закон или занаятчия по смисъла на Закона за занаятите или физически лица, извършващи патентна
дейност по смисъла на Закона за местните данъци и такси,
в която се посочва размерът на площта, която ще се ползва,
местонахождението й и асортиментът на предлаганите стоки. Не се допуска поставяне на открити щандове и маси за
сергийна търговия извън границите на определените пазари/базари с изключение на такива с кратковременен характер във връзка с честване на официални национални и/или
религиозни празници и традиции – коледни, новогодишни,
мартенски и други, за срок, определен със заповед на Кмета
на общината. Настоящата разпоредба не се отнася за обекти, извършващи търговска дейност само с печатни произведения.
(4) В случай, че лятната градина се разполага пред съседен обществено обслужващ обект, е необходимо нотариално заверено съгласие от ползвателя на обекта.
(5) В случаите по ал.1, ал. 2 и ал. 3 разрешение за поставяне на преместваем обект не се издава, ако заявителят има
финансови задължения за дължими такси и такива от гражданскоправен характер към Община Плевен. Липсата им се
удостоверява с документ, издаден от общинските предприятия и отдел „ПМДТ”.
(6) Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение по предходните алинеи се прекратява след подаване на
заявление в Центъра за административно обслужване на
граждани в едноседмичен срок преди датата на прекратяване и се прилага самото разрешение – оригинал. Удостоверява се с констативен протокол.
(7) Временно прекратяване, както и възстановяване на
действието на разрешението за ползване на общински имот
за разполагане на лятна градина се осъществява със заявление от ползвателя до ръководителя на съответното общинско предприятие или дирекция ”АГД и ТСУ” за срока на
разрешението.
(8) Издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения и сключени договори се изпращат
служебно в общинските предприятия за изпълнение, които
организират събирането и превеждането на дължимите суми за ползване на общинските имоти съгласно действащите наредби и решения на Общински съвет. Изготвят и представят на Дирекция „ФСД и УС“ и Дирекция „Икономическо развитие“ тримесечно и за годината – до 31.01, справка–отчет за събраните наеми и такси за ползване на общински имоти за преместваеми обекти, както и списък с длъжниците и дължимите суми.
(9) При наличие на повече от един търговец, подал заявление за упражняване на търговска дейност на открито на
едно и също място,
предимство има търговецът, подал първи заявление за
упражняване на определена дейност и няма непогасени задължения по ЗМДТ и общинските предприятия. За съоръженията по чл.1, ал. 3, т. 3 с възпоменателен характер се изисква съгласие на Общински съвет – Плевен.
(10) При издадено разрешение за ползване със срок подълъг от 1 /един/ месец търговецът заплаща месечна такса в
срок не по-късно от 5 /пет/ дни преди започване на месеца,
през който ще се осъществява ползването. Издаденото разрешение и документ за платена такса се представят на контролните органи при проверка.
(11) В дирекция „АГД и ТСУ” се води регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти, а
в Дирекция „Икономическо развитие“ се води регистър на
всички сключени договори.
§11. В глава Четвърта “Ред за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения”, Раздел І “Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения върху общински имоти” в разпоредбата на чл.17
се прави изменение и придобива следната редакция:
„ чл.17 (2) Кметовете на кметства и кметски наместници
имат и задълженията по чл.16, ал.5”.
§12. В глава Четвърта “Ред за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения”, Раздел І “Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения върху общински имоти” в разпоредбата на чл.
18 се правят следните изменения:
Разпоредбата на чл.18, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:
„чл.18. (1) Преместваемите обекти и съоръжения, разположени върху общински имоти, не могат да се пренаемат, да
се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица. Ползването им трябва да се осъществява
само в съответствие с договореното или разрешеното. При
констатирани нарушения се прилага съответно чл.10, ал. 2.”
§13. В раздел Втори „Ред за разрешаване поставянето
на преместваеми обекти и съоръжения върху държавни
имоти“ ” в разпоредбата на чл.19, ал. 4 се прави изменение
и придобива следната редакция:

„чл.19. (4) Оригиналните разработки се съхраняват в дирекция „АГД и ТСУ.“
§14. В глава Пета „Ред и условия за премахване на
преместваеми обекти и съоръжения” в разпоредбата на
чл. 27 се прави изменение и същият придобива следната редакция:
„Чл. 27. (1) Общинските терени, върху които са поставени преместваемите обекти и съоръжения – предмет на тази наредба, се освобождават по реда и условията на чл.65
от ЗОС.
(2) При неспазване на срока за доброволно освобождаване, определен със съответното уведомление по чл. 65 от
ЗОС, теренът се освобождава принудително чрез демонтиране на преместваемия обект или съоръжение. В заповедта
за освобождаване се определят: комисия от служители на
общинската администрация и/или съответното общинско
предприятие, които осъществяват изпълнението на заповедта и съставят протокол за извършените действия; начинът на освобождаване и кой оказва техническо съдействие
при изпълнението; звено или орган на МВР, които да охраняват обществения ред при изпълнението и окажат съдействие при необходимост; други реквизити по преценка на
издателя на акта.
(3) За издаване на заповедта по ал. 2 заинтересованите
лица се уведомяват по реда на АПК.
(4) Заповедта по ал. 2 подлежи на оспорване по реда на
АПК в 14-дневен срок от деня на съобщаването пред Административен съд – гр. Плевен. На основание чл.65, ал. 4 от
ЗОС жалбата или протестът не спират изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(5) При изпълнение на заповедта по ал. 2, се съставя и
протокол за направените разходи. Въз основа на протокола
и на основание чл. 417 от ГПК Община Плевен може да се
снабди със заповед за изпълнение за издаване изпълнителен
лист от съда за вземанията си срещу задълженото лице.”
§15. В глава Шеста „Контрол и административнонаказателни разпоредби”, раздел Първи ”Контролни органи” в разпоредбата на чл. 28 се правят следните допълнения:
В ал.1 на чл. 28 в края на текста след думите „Община
Плевен” се добавя: Дирекция „Икономическо развитие” и
общинските предприятия”.
Разпоредбата на чл. 28, ал.1 придобива следната редакция:
„Чл.28. (1) Контролът по спазване изискванията на настоящата Наредба се осъществява от Заместник-кмет на
Община Плевен, отговарящ за устройството на територията, Дирекция “АГД и ТСУ”, Инспекторатът на Община
Плевен, Дирекция „Икономическо развитие” и общинските предприятия.”
§16. В раздел Втори „Административнонаказателни разпоредби“ в разпоредбата на чл. 31 думите “ОП “Жилфонд”
се заместват с “общинските предприятия”.
§17. В Допълнителни разпоредби се създават нови параграфи 3, 4 и 5 със следното съдържание:
„§3. „Преместваем обект” е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който
може след отделянето му от повърхността и от мрежите на
техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно
предназначение на това, за което е ползван на мястото,
от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или
от който се отделя.
§4. „Рекламен елемент” е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при
необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.
§5. Минимална площ за ползване на общински терен за
някои видове преместваеми съоръжения:
1 Машини за топли и/или студени напитки – 0.50 кв. м;
2 Единични хладилни витрини – 0.50 кв. м;
3 Двойни хладилни витрини - 1.00 кв. м;
4 Машини за сладолед – 0.50 кв. м;
5 Машини за пуканки - 1.00 кв. м.
6. Царевица на пара – 1.00 кв. м;
За всички останали преместваеми обекти и съоръжения минималната площ за ползване на общински терен е 0.50 кв. м.
§18. В“Преходни и заключителни разпоредби” се отменят параграф 3 и параграф 4, създава се нов параграф
3 с две алинеи със следното съдържание:
“§3. За заварените преместваеми обекти по чл.1, ал. 3 и
чл. 2, попадащи в Централна градска част, ЕСУТ при Община Плевен одобрява унифициран и/или индивидуален дизайн, който става задължителен след изтичане на 3 месеца
от деня на уведомяване на лицето, на което е издадено съответното разрешение за поставяне.
(2) Издадените схеми и разрешения за поставяне на заварените преместваеми обекти се изпращат служебно на общинските предприятия, които правят проверка дали собствениците са редовни платци, ползват обекта и не са го
преотдали на трети лица. Ако са налице тези изисквания се
сключва договор за срок от 5 години.
Досегашните §5, §6, §7 и §8 стават §4, §5, §6 и §7.
II. Измененията и допълненията на Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването в местен вестник и на Интернет страницата 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, чл.1, ал.2
от Закона за местните данъци и такси, чл.11, ал.3, чл.26 от
Закона за нормативните актове, при спазване изискванията
на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и
79 от Административнопроцесуалния кодекс по предложение от проф.д-р
Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с
вх.№ ОбС-1671-3/13.11.2014 г. и становища на Постоянната комисия по “Контрол по изпълнение на решенията на
Общинския съвет, установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и законосъобразност” от 24.11.2014 г. и
Постоянната комисия по “Общинска собственост, приватизация и концесии” от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол №
52, точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1286 / 27.11.2014 г., гр. Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, както следва:
1. Чл. 35 от Раздел VIII „Други местни такси, определени със закон” се изменя, както следва:
“Чл.35. (1) За издаване на разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници с включен стикер за един
брой автомобил със срок на валидност от 36 месеца се заплаща такса в размер на 99,00 лв.
(2) За издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници с включен стикер за един брой автомобил, попадащ в хипотезата на чл.24, ал.2 от Закона за
автомобилните превози, със срок на валидност 24 месеца се
заплаща такса в размер на 66,00 лв.
(3) За издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници с включен стикер за един брой автомобил, попадащ в хипотезата на чл.24, ал.2 от Закона за
автомобилните превози, със срок на валидност 12 месеца се
заплаща такса в размер на 33,00 лв.
(4) Експресна поръчка за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз за срок от 2 (два) работни дни се заплаща такса в размер на 150.00 лв. за един автомобил.
(5) За издаване на дубликат на разрешението за таксиметров превоз на пътници се заплаща такса в размер на 33,00
лв.
2. Допълва Тарифа № 2 към чл. 42 от Наредба № 17 на
ОбС - Плевен за извършване на рекламно-информационна
дейност и цените, съгласно таблица по долу. От текста на
досегашната Тарифа №2 да отпадне т.1 “Право на поставяне
на
рекламни
съоръжения”.
Норма
на
РИЕ или рекламна
№ Вид
дейност
определяне
Раздаване на листовки,
стокови мос- на лице
1. проспекти,
три или проби и други
на ден
рекламни материали
на авточрез авто2. Реклама
мобил с високоговори-тел мобил
на ден
Рекламно шествие или
на ден
3. рекламни промоции на
открито
Раздаване на рекламни
кв.м на
4. материали от подвижни
ден
маси и съоръжения
Реклама върху транспарантни ленти, табла на
кв.м на
5. стойки (билбордове),
месец
върху стени, калкани,
огради и др.
Светлинна реклама от
неонови тръби, крушки и
осветени билбордове кв.м на
6. др.,
и видеостени на огради,
месец
покриви, стени, калкани
и др.
7.

Свободно стоящи витри- кв.м на
ни (При осветяване ценимесец
те се намаляват двойно)

8.

Зона на
общината
всички

10,00

всички

25,00

всички 150,00
всички

10,00

централна
І-ва
ІІ-ра
ІІІ-та

10,00
8,00
7,00
6,00

централна
І-ва
ІІ-ра
ІІІ-та

6,00
5,00
4,00
3,00

централна
І-ва
ІІ-ра
ІІІ-та

20,00
15,00
10,00
8,00

на година
За фирмени указателни
табели и за всяка фирмена
информационна табела
след първата:
8.1. При закрепване на стени, до 1 кв.м всички
огради и др.
1-2 кв.м
над 2кв.м

При закрепване на са8.2. мост.стойки на тревни
площи, тротоари и др.
осветяване на фирме9. За
ни табели по т. 8
реклама чрез ау10. Звукова
дио-визуална техника
11. РИЕ, разположени на стадион “Плевен”
11.1. Стационарни РИЕ в периметъра на централния
вход
11.2. Стационарни РИЕ в периметъра на централната
трибуна

Размер
на
таксата,
лв.

75,00
120,00
200,00

до 1 кв.м всички
1-2 кв.м
над 2кв.м

100,00
150,00
300,00
цените по т. 8 намалени
с 50%
на ден

всички

30,00

на месец
до 2 кв.м
2-3 кв.м
над 3кв.м
на месец
до 2 кв.м
2-3 кв.м
над 3кв.м

400,00
600,00
800,00
200,00
300,00
400,00

ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №
17 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Плевен влиза в
сила 7 дни след публикуването й в местен вестник и на Интернет страницата на Общински съвет – Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл.
1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове
и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно процесуалния кодекс предлагам на Общински съвет - Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1560-2/14.11.2014 г. и становища на
ПК по “КИРОСУПКИЗ” от 24.11.2014 г. и ПК по “ИПФБ” и
“ОСПК” от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 7
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1287 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на разисквания
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Отлага разискванията и приемането на решение по т.8 от
приетия дневен ред: “Предложение относно приемане на
Наредба за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Община Плевен” и връща предложението за допълнително обсъждане в Постоянната комисия по “Екология и устройство на територията” .

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 17 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и
т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната адПредседател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
министрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,
Р Е Ш Е Н И Е № 1288 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно проОТНОСНО: Приемане на начални цени по сортименти
цесуалния кодекс предлагам на Общински съвет - Плевен
и дървесни видове за обектите, от които ще се продава

Бр.11,
Декември 2014 г.
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дървесина на корен, начална цена за добив на дървесина до
временен склад за задоволяване нуждите на местното население от Община Плевен с дърва за огрев, ценоразпис за
продажба на дърва за огрев за местното население от временен склад и приемане на ограничения за физически лица,
имащи право да закупят дърва за огрев за лична употреба,
по одобрен от Общински съвет – Плевен “Годишен план за
ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Плевен, през 2015 г.
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема:
1. Начални цени по сортименти и дървесни видове за
обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци /лв. за 1 пл. куб. м/:
Сортимент

ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия
край над 30 см
Черен бор
Бял бор
Дуглазка, смърч
С диаметър на тънкия
край от 18 до 29 см
Черен бор
Бял бор
Дуглазка, смърч
СРЕДНА
Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от
15 до 17 см
Черен бор
Бял бор
Дуглазка, смърч
Обли греди
Технологична
дървесина
ДРЕБНА
Ритловици
Технологична
дървесина
ДЪРВА
Технологична
дървесина
ОЗМ
Дърва за огрев
ШИРОКОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за шперплат
Топола
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия
край над 30см
Топола
Върба
С диаметър на тънкия
край от 18 до 29 см
Дъб
Топола
Липа
Акация. гледичия
СРЕДНА
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия
край от 15 до 17 см
Дъб (без цер)
Цер
Липа
Топола
Акация. гледичия
Технологична
дървесина
Дъб (без цер)
Липа
Топола
Акация, цер, гледичия
ДРЕБНА
Технологична
дървесина
Дъб
Топола, липа
Акация, цер, гледичия
Мертеци - топола
Мертеци
–
акация,гледичия
ДЪРВА
ОЗМ
Дъб
Топола, върба, липа
Акация, гледичия
Дърва за огрев
Твърди
Меки
Акация, гледичия
Технологична
дървесина
Твърди
Топола, върба, липа
Акация, гледичия
Вършина
Твърда
Мека

Продажба по ценоразпис
от склад
чл. 71,
ал.1, т.4
от НУРВИДГТ

Продажба по ценоразпис
на суха
и паднала дървесина чл.
71, ал.1,
т.1от
НУРВИДГТ

Продажба по ценоразпис
на остатъци от
дървесина в сечището
след освидетелстване,
чл. 71,
ал.1, т.3
от НУРВИДГТ

95

95

75
75
75

70

70

55
55
55

65

65

60

55

50
50
50
45

55

50

35

60

55

45

50

50

35

55

55

40

60
45

60
45

80

80

65

65
65

65
65

50
50

85

85

60
60

60
60

70
45
45
45

60
55

60
55

50
55

50
55

65

60

40
55

40
55

45
30
30
40

55
40
55
45

55
40
55
45

40
25
40
30

55

55

40

65
45
55

65
45
55

50
30
40

60
40
55

60
40
55

25

Продажба
по ценоразпис на
стояща
дървесина на
корен,
чл. 71,
ал.1, т.6
от НУРВИДГТ

45
30

45
40
40
40
40

45
25
40

45
25
40
45
25
40

7
5

7
5

7
5

2. Начална цена за възлагане на услугата – добив на дървесина до временен склад за задоволяване нуждите на местното население от Община Плевен с дърва за огрев: 20,00
лв. за 1 пл.куб.м или 9,20 лв. за 1 простр.куб.м.
3. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев за местното
население от временен склад.

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСÊИ СÚВЕТ - ПËЕВЕН
Цената на дървата за огрев се образува по следния начин:
- към цената на стояща маса на дървесина на корен – дърва за огрев, трансформирана за пространствени кубични
метра чрез коефициент 0,46, съгласно БДС, се прибавя:
- начална цена за добив на дървесина /съгласно т.2/,
трансформирана за пространствени кубични метра;
- такса за измерване, кубиране и маркиране на дървесината, съгласно Постановление на Министерски съвет № 202
от 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите;
- стойността на превозния билет.
Всички цени са без ДДС и важат за пространствен кубичен метър. По така описаната методика се изчислява крайната цена за пространствен кубичен метър, на която ще се
продават дървата за огрев на населението.
или
Цена на 1 простр. куб.м дърва за огрев /акация, гледичия/
- 29,20 лв. без ДДС:
- стойност на дървесината - 19,00 лв. /простр. куб. м;
- стойност на услугата добив на дървесина – 9,20 лв./
простр. куб. м;
- измерване, кубиране и маркиране – 1,00 лв./ простр.
куб. м.
Цена на 1 простр. куб.м дърва за огрев /дъб, габър, мъждрян, клен/ - 33,20 лв. без ДДС:
- стойност на дървесината- 23,00 лв. /простр. куб. м;
- стойност на услугата добив на дървесина – 9,20 лв./
простр. куб. м;
- измерване, кубиране и маркиране – 1,00 лв./ простр.
куб. м.
Цена на 1 простр. куб.м дърва за огрев /топола, липа/ 22,20 лв. без ДДС:
- стойност на дървесината- 12,00 лв. /простр. куб. м;
- стойност на услугата добив на дървесина – 9,20 лв./
простр. куб. м;
- измерване, кубиране и маркиране – 1,00 лв./ простр.
куб. м.
Към стойността на дървата за огрев се прибавя и стойността на услугата за издаване на превозен билет – 1,25 лв.
без ДДС.
4. Продажбата на дърва за огрев за местното население
на Община Плевен да се извършва по реда на чл. 46, ал.2 и
чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
5. Право да закупуват дървесина имат лицата по на чл. 71,
ал. 2, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
6. Приема ограничение на количеството дърва за огрев,
които могат да се закупят от отделно домакинство в дадено населено място на територията на Община Плевен – до 4
пространствени кубични метра.
7. Институциите на бюджетна издръжка към Община Плевен ползват безвъзмездно дървесина след писмено
представена покана, одобрена от Кмета на Община Плевен.
8. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да извърши всички правни и фактически
действия в изпълнение на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти по предложение от проф.д-р
Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-1979/21.10.2014 г. и становища на постоянните комисии по “ИПФБ” и “ОСПК” от 25.11.2014 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1289 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промени в състава на Управителния съвет
на “Общински футболен клуб Спартак Плевен”
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предлага за Председател на Управителния съвет на
“Общински футболен клуб Спартак Плевен” г-н Евгени Генов.
2. Избира за нов член на Управителния съвет на “Общински футболен клуб Спартак Плевен” г-н Стефан Захариев.
2. Възлага на членовете на Управителния съвет Евгени
Генов, Стефан Захариев и Венко Николов да свикат Общо
събрание на “Общински футболен клуб Спартак Плевен”,
на което да бъде избран за председател на Управителния съвет г-н Евгени Генов.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация по
предложение от Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет - Плевен с вх.№ ОбС-1206-3/17.11.2014 г. и становище на ПК по “ОСМД” от 24.11.2014 г., на заседание на
Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1290 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промени в поредността на обсъжданията
на точките от приетия дневен ред
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Обсъждането на предложението по т.31 от приетия дневен ред: “Предложение относно изпълнение на Решение №
1248/30.10.2014 година” и провеждането на таен избор за
съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, да се проведат
преди обсъждането на т.11 от приетия дневен ред.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1291 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 1248/30.10.2014
г. на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68 от Закона за съдебната власт
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема отчета на временната комисия за резултата от изпълнението на възложената задача с Решение №
1248/30.10.2014 г.

2. Избира Временна комисия за провеждане на таен избор на съдебни заседатели за Районен съд – Плевен в състав
от 5 общински съветници, както следва:
1.1. Даниела Гонкова – Председател;
1.2. Мария Монова;
1.3. Цветомира Добрева;
1.4. Антон Георгиев;
1.5. Борислав Илиев.
3. Да се проведе тайно гласуване за избор на 99 кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен.
4. Изборът да се проведе по вишегласие.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.
68 от Закона за съдебната власт по предложение от г-жа Петя Василева – Председател на Временната комисия, избрана
с Решение № 1248/30.10.2014 г. на Общински съвет – Плевен с вх.№ 1941-1/17.11.2014 г.,на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52,
точка 31 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
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Р Е Ш Е Н И Е № 1292 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели
за Районен съд - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68 от Закона за съдебната власт, след
проведено тайно гласуване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Избира 101 кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, съгласно приложен списък.
2. Списъкът по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.

Силвия Веселиноваа Иванова
Траяна Цецова Цолова
Валентин Витков Лаков
Галя Василева Дочева
Галя Захаринчева Тонова - Георгиева
Георги Любомиров Николов
Гергана Павлова Гайтанджиева - Съботинова
Елвина Тодорова Иванова
Елеонора Ангелова Йоткова
Елка Илиева Станчева
Илияна Атанасова Стефанова
Лиляна Любомирова Николова
Марина Кирилова Ленова
Надя Веселинова Матеева
Петя Александрова Маринова
Петя Стоянова Тодорова
Поля Александрова Иванова
Светлана Георгиева Върбанова
Стела Христова Минкова
Цветомир Цанков Цонков
Ценка Вилянова Тодорова

Председател:

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

/Дарин Ангелов/

Р Е Ш Е Н И Е № 1293 / 27.11.2014 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разкриване на “Център за настаняване от
семеен
тип за деца/младежи без увреждания”, като делегирана
от
държавата дейност и отмяна на Решение № 1045 от
10.09.2010 г. на Общински съвет – Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36в, ал.3,
т.1 във връзка с ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш И:
Приложение към Решение № 1292 от 27.11.2014 г. на Об1. Отменя Решение № 1045 от 10.09.2010 г. на Общинщински съвет-Плевен
ски съвет – Плевен.
ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
2. Разкрива, считано от 01.01.2015 г. “Център за настаЗА РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН
няване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”,
като делегирана от държавата дейност в общински имот,
№ Име, презиме, фамилия
По- представляващ първи етаж от блок “А” на хотел “Сторгопо
лузия”, общинска собственост, актуван с АОС № 40715 от
ред
чени 03.11.2014 г. и идентификатор 56722.656.493.1.1.
гла3. “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи
сове без увреждания” е с капацитет 12 места.
4. Необходимите средства за издръжка следва да бъдат
1
Берта Василева Якова
36
осигурени от държавния бюджет на Република България за
2
Румен Георгиев Менков
36
2015 г.
3
Стойчо Драгомиров Стойчев
36
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
4
Анатолий Емануилов Манолов
35
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправле5
Дарин Асенов Великов
35
ние и местната администрация, чл.36в, ал.3, т.1 във връз6
Надя Станева Монова
35
ка с ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за со7
Ваня Петрова Орозова
34
циално подпомагане по предложение от проф.д-р Дими8
Виола Атанасова Христова
34
тър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС9
Мери Пенчева Иванова
34
2026/17.11.2014 г. и становища на ПК по “ЗСД” и ПК по
10 Стела Павлова Ангелова
34
“КИРОСУПКИЗ” от 24.11.2014 г., на заседание на Общин11 Анелия Петрова Митева
33
ски съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол №
12 Валери Петров Петров
33
52, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
13 Йорданка Николова Попова
33
печат на Общински съвет – Плевен.
14 Катя Пенчева Ангелова
33
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
15 Лъчезар Василев Маринов
33
16 Маргарита Костова Георгиева
33
Р Е Ш Е Н И Е № 1294 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
17 Надежда Димитрова Месечкова - Върбанова
33
ОТНОСНО: Отлагане на разисквания
18 Надка Георгиев Койчева
33
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоупра19 Румяна Живкова Симеонова
33
вление и местната администрация
20 Румянка Лъчезарова Кръстева - Христова
33
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
21 Юлия Димитрова Пенева
33
22 Анелия Софрониева Добрева
32
Р Е Ш И:
23 Атанас Русев Ангелов
32
Отлага разискванията и приемането на решение по т. 13
от приетия дневен ред: “Предложение относно прекратява24 Борислав Христов Матов
32
не на дейността и ликвидация на “Медицински център за
25 Веселка Йосифова Лилова
32
рехабилитация и спортна медицина І – Плевен”ЕООД, гр.
26 Виолета Стефанова Кутова - Христанова
32
Плевен” .
27 Габриела Валентинова Симеонова
32
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
28 Дианка Атанасова Кирилова
32
29 Калинка Радева Симова - Михайлова
32
Р Е Ш Е Н И Е № 1295 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
30 Красимир Василев Шишков
32
31 Марина Петкова Трайчева
32
ОТНОСНО: Отлагане на разисквания
32 Мартин Иванов Гърков
32
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоупра33 Мая Ванкова Шишкова
32
вление и местната администрация
34 Методинка Георгиева Калчева
32
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
35 Миглена Георгиева Димитрова
32
Р Е Ш И:
36 Николайчо Иванов Гергов
32
Отлага разискванията и приемането на решение по т. 14
37 Пенка Петрова Коларова
32
от приетия дневен ред: “Предложение относно изменение
38 Рени Георгиева Томова - Лазарова
32
на Решение № 959/27.02.2014 г. и приемане на Учредителен
39 Цветелина Асенова Иванчева
32
акт на “Дентален център І - Плевен”ЕООД, гр. Плевен.”.
40 Анелия Цанкова Цанкова
31
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
41 Йордан Славов Добрев
31
42 Любомир Александров Йосифов
31
Р Е Ш Е Н И Е № 1296 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
43 Марияна Пелкова Димитрова
31
ОТНОСНО: Отпускане на допълнителни финансо44 Маруся Ангелова Димитрова
31
ви средства за училища със самостоятелни или слети па45 Светла Ивелинова Ангелова
31
ралелки с по-малко от 10 ученици в общообразователни46 Силвия Виолинова Стункина
31
те училища от Община Плевен за обезпечаване на учебния
47 Асен Борисов Илиев
30
процес извън определените по единни разходни стандарти
48 Веселка Ценкова Миковска
30
за съответната дейност
49 Нина Христомирова Христова
30
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от
50 Светла Маринова Денчева
30
Закона за местното самоуправление и местната админи51 Христо Тодоров Лилов
30
страция
52 Иванка Митева Колева
29
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
53 Илияна Русева Кръстева
29
Р Е Ш И:
54 Мария Калчева Димитрова
29
1. Отпуска допълнителни финансови средства за обез55 Красимира Витанова Лилова
26
печаване
на
учебния
процес
извън определените по един56 Неда Йорданова Кацарска
26
ни разходни стандарти за определената дейност на следно57 Виолета Маринова Цветанова
24
то училище:
58 Иван Русанов Бенков
24
- ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, с. Ясен – в размер на
59 Роберт Михайлов Райков
23
5039 лв.
60 Анета Илиева Попова
21
Общият размер за обезпечаване на учебния процес на
61 Даниела Петева Ганчева
20
сформираните паралелки и тяхното дофинансиране в упо62 Надежда Константинова Иванова
10
менатите учебни заведения и класове за учебната 2014 –
63 Милена Дайчева Пъшева
9
2015 г. е в размер на 5039 лв.
64 Тодор Йорданов Трайков
8
2. Средствата да бъдат предвидени в бюджета на Общи65 Боряна Николова Христова
7
на Плевен за 2015 г.
66 Румяна Борисова Тодорова
7
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
67 Елена Маргаритова Кирячкова - Иванова
6
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА по пред68 Нина Веселинова Мучинова - Томова
6
ложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на
69 Таня Спасова Каменова
6
Община Плевен с вх.№ ОбС-1954/17.11.2014 г. и становище на ПК по “ОСМД” от 24.11.2014 г. и ПК по “ИПФБ”
70 Константин Асенов Иванов
5
от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Пле71 Анелия Димитрова Кръстева
4
вен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 15
72 Вероника Величкова Бешева
4
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об73 Ирена Димчева Иванова
4
щински съвет – Плевен.
74 Ирена Иванова Михайлова
4
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
75 Емилия Захариева Тодорова
3
76 Катя Иванова Петранова
3
Р Е Ш Е Н И Е № 1297 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
77 Мартина Руменова Калинова
3
78 Милен Надков Найденов
3
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна
79 Павел Данков Първанов
3
общинска собственост, представляващ незастроен УПИ V
80 Северина Танова Танова - Върбанова
3
с площ 730 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.88
по плана на с. Гривица, чрез публичен търг

Бр.11,
Декември 2014 г.

8

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3,
ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №
7 на ОбС - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се допълни годишната “Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.”
в раздел ІІІ, точка Б “Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот – частна общинска
собственост, актуван с АОС № 33910/21.04.2005 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) V с
площ 730 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.88 по
плана на с. Гривица.
2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на имота по т.1 чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община
Плевен.
3. Определя първоначална цена за продажба на имота 10
000 (десет хиляди) лв. без ДДС, депозит за участие в размер
на 10 % от първоначалната цена.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
5. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи
договор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,
ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на ОбС - Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. –
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2007/17.11.2014 г. и
становища на ПК по
“ИПФБ” и ПК по “ОСПК” от 25.11.2014 г., на заседание
на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г.,
Протокол № 52, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1298 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, в УПИ ХV-389, кв. 1а, по плана
на село Ясен, на основание чл.56 от ЗУТ
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от Закона за устройство
на територията, 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:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години част
от имот – публична общинска собственост, за поставяне на
преместваемо съоръжение – павилион за услуги, с площ
16 кв.м. в УПИ ХV-389, кв. 1а, по плана на село Ясен, съгласно схема за разполагане, съгласувана на 06.11.2014 г.
от Главния архитект на Община Плевен, актуван с АОС №
31848/10.08.2001 г.
2. Приема начална месечна цена за отдаване под наем на
частта от имота по т.1 в размер на 30, 40 лв. (тридесет лева
и четиридесет стотинки) без ДДС.
3. Отдаването под наем на частта от имота по т.1 да се
извърши чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците в
Администрацията на Община Плевен и начална месечна наемна цена съгласно т.2.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да определи депозит за участие, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договори за наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14,
ал.7 от ЗОС, чл.56 от Закона за устройство на територията, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на
Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков,
д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2027/17.11.2014 г. и становища на ПК по “ИПФБ” и ПК по
“ОСПК” от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет –
Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 17
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1299 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план –
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на елпроводно отклонение до поземлен имот 404.140 в местността “Около града” в землището на гр. Славяново
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на
основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на елпроводно отклонение до
поземлен имот 404.140 в местността “Около града” в землището на гр. Славяново, собственост на “Брумо”ЕООД,
преминаващо през поземлени имоти 404501 в местността
“Около града”, землище гр. Славяново, с начин на трайно
ползване – “ведомствен път”; 404503 в местността “Около
града”, землище гр. Славяново, с начин на трайно ползване
–“ведомствен път”; 404504 в местността “Около града”, землище гр. Славяново, с начин на трайно ползване –“ведомствен път”.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, в изпълнение на настоящото Решение.
3. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” съгласно чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
4. Настоящето Решение може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в “Държавен вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,
чл.8 от ЗОС, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1899-1/17.11.2014 г. и становище
на ПК по “ЕУТ” от 24.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 18 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

РЕØЕНИß НА ОБЩИНСÊИ СÚВЕТ - ПËЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 1300 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ – За единно училище, квартал 2 по
плана на с. Беглеж, 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.134, ал.1, т.1 при условията на чл.39, ал.3
от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона
за общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за изменение на действащия Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ – За единно училище в квартал 2
по плана на с. Беглеж, Община Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да издаде мотивирано предписание по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ за изработване на ПУП – План за
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ –
За единно училище в квартал 2 по плана на с. Беглеж, Община Плевен.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице, след писмено съгласие от Министъра на образованието и науката по реда на чл.39, ал.3 от ЗУТ да извърши процедурите по реда на Закона за устройство на територията.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 при условията на чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2030/17.11.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от
24.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 19 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1301 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план – Парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура за
трасе на Водопровод Ф90 до поземлен имот с идентификатор 56722.43.51 в местността “Русково бърдо”, в землището на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, на
основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Решение № КЗЗ-16/04.08.2014 год., т.21 на комисията
за земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на Водопровод Ф90 до поземлен имот с идентификатор 56722.43.51 в местността “Русково бърдо”, в землището на гр. Плевен, собственост на “КОРЕКТ АВС”ООД,
преминаващо през поземлени имоти 56722.12.14 с начин на
трайно ползване – “За път от републиканската пътна мрежа”, публична държавна собственост и 56722.43.48 с начин
на трайно ползване – “За селскостопански, горски ведомствен път”, публична общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, в изпълнение на настоящото Решение.
3. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” съгласно чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
4. Настоящето Решение може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в “Държавен вестник”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,
чл.8 от ЗОС, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Решение № КЗЗ-16/04.08.2014 год.,
т.21 на комисията за земеделските земи по предложение от
проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-1466-1/17.11.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ”
от 24.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 20
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1302 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване и Работен
устройствен план за урегулиран поземлен имот ІІІ-4818 –
За 16 класно училище в кв.146 по плана на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема: Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване и Работен устройствен план за урегулиран поземлен имот ІІІ-4818 – За
16 класно училище в кв.146 по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице, след завършване на процедурите по реда на Закона за устройство на територията, да одобри приетия от Общински съвет:
Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване и Работен устройствен
план за урегулиран поземлен имот ІІІ-4818 – За 16 класно
училище в кв.146 по плана на гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8,
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.134, ал.1, т.1
и т.2 от Закона за устройство на територията по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община
Плевен с вх.№ ОбС-2031/17.11.2014 г. и становище на ПК
по “ЕУТ” от 24.11.2014 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка
21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет – Плевен.

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.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и
чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет
- Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се допълни годишната “Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.”
в раздел ІІІ - Б “Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде” с недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. “Ген.л-т Атанас Стефанов”, актуван с акт за частна общинска собственост АОС № 40687/23.10.2014 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.663.404 с
площ 544 кв.м. - ІV-663.404, кв.174, отреден за обществено обслужване.
2. Да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 40687/23.10.2014 г., находящ се
в гр. Плевен, ул. “Ген.л-т Атанас Стефанов”, представляващ
поземлен имот с идентификатор 56722.663.404 с площ 544
(петстотин четиридесет и четири) кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект,
а по плана за регулация на града - ІV-663.404, кв.174, отреден за обществено обслужване, заедно със съществуващата полуразрушена сграда за битови услуги с идентификатор 56722.663.404.1 със застроена площ 36 кв.м., която не е
елемент на плана, чрез публичен търг с тайно наддаване, с
предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 95 600 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи
договор за продажба на имота по т.2, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9,
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и
ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2008/17.11.2014 г. и становища на
ПК по “ОСПК” и ПК по “ИПФБ” от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014
г., Протокол № 52, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

вет – Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години част
от имот – публична общинска собственост, представляваща
помещение с площ 50,00 кв.м., за обособяване на тоалетна,
находящо се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов” № 7, в
сградата на Автогара Плевен, първи етаж, със задължение
на спечелилия участник да инвестира, ремонтира и преустрои помещението според предназначението му, в съответствие със санитарните и нормативни изисквания.
2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши
чрез публично оповестен конкурс чрез предварително представяне на предложения от участниците в Администрацията на Община Плевен.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при следните условия:
- начална месечна цена в размер на 302,00 лева без вкл.
ДДС;
- депозит за участие в конкурса – 604,00 лева.
4. Показатели и относителната им тежест за формиране
на комплексна оценка на офертите на кандидатите са:
- предложена цена – 40%;
- оценка на инвестиционния проект – 40%;
- създаване на нови работни места – 10%;
- други предложения – 10%.
5. Участникът, получил най-висока комплексна оценка,
се класира на първо място.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публично оповестения конкурс за отдаване под наем на имота по т.1 от настоящото решение.
7. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия участник, съгласно резултатите от проведения конкурс.
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.99, ал.2, т.1, 4, 9 във връзка с чл.103 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2009/17.11.2014 г. и становище на
ПК по “ОСПК” от 25.11.2014 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52,
точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 1304 / 27.11.2014 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща – каса № 4,
с площ 6 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов” № 7, в сградата на Автогара – Плевен, първи етаж
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 Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години част
от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 4, с площ 6 кв.м., находяща се на ет.1 в Автогара – Плевен, с адрес: ул. “Иван Миндиликов” № 7 с АОС №
36478/07.12.2010 г.
2. Отдаването под наем на част от имот – публична общинска собственост да се извърши чрез публичен търг с
тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Администрацията на Община
Плевен.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при следните условия:
- начална месечна наемна цена в размер на 75,00 лева/
кв.м. без вкл.ДДС;
- депозит за участие в търга – 900,00 лева.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот
– публична общинска собственост, представляваща каса № 4, с площ 6 кв.м., находяща се на ет.1 в Автогара –
Плевен, с адрес: ул. “Иван Миндиликов” № 7 с АОС №
36478/07.12.2010 г.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия
участник съгласно протокола на тръжната комисия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС2010/17.11.2014 г. и становище ПК по “ОСПК”от 25.11.2014
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на
27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 26 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова
помощ на Полина Петрова Куцарова
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §4214
“Помощи по решение на Общинския съвет”, дейност “Общинска администрация” по бюджета на Община Плевен за
2014 година, в размер на 180 (сто и осемдесет) лева на Полина Петрова Куцарова.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация по предложение от Постоянната
комисия по “Здравеопазване и социални дейности” с вх.№
ОбС-1953-1/24.11.2014 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка
23 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1305 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ от 1 (един) кв.м. в
сградата на Община Плевен, ет.1, пл. “Възраждане” № 2,
гр. Плевен
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 и ал.4, 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 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години част от
имот – публична общинска собственост, с площ от 1 (един)
кв.м. в сградата на Община Плевен, пл. “Възраждане” №
2, ет.1, актуван с акт за публична общинска собственост №
37562/15.06.2012 г. за монтиране на един брой автомат за
топли напитки.
2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши
при първоначална цена в размер на 79,40 лв./кв.м. без ДДС.
3. Отдаването под наем на част от имот – публична общинска собственост да се извърши чрез публичен търг с
тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Администрацията на Община
Плевен.
4. Определя депозит в размер 300,00 лв. без ДДС.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг за отдаване под наем на имота по т.1.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия
участник в съответствие с 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 ЗМСМА, чл.8, ал.1
и ал.4, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,
т.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет - Плевен по предложение от проф.д-р
Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2025/17.11.2014 г. и становища на ПК по “ИПФБ” и
ПК по “ОСПК” от 25.11.2014 г., на заседание на Общински
съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52,
точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1306 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – пуб-

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов лична общинска собственост, представляваща помеще-

Р Е Ш Е Н И Е № 1303 / 27.11.2014 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот –
урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.663.404
– УПИ ІV- 663.404, кв.174, отреден за обществено обслужване, гр. Плевен, ул. “Ген.л-т Атанас Стефанов”, чрез публичен търг

ние с площ 50,00 кв.м., находящо се в гр. Плевен, пл. “Иван
Миндиликов” № 7, в сградата на Автогара – Плевен, първи
етаж, за обособяване на тоалетна
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.99, ал.2, т.1, 4, 9 във
връзка с чл.103 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съ-

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1307 / 27.11.2014 г., гр. Плевен

Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1308 / 27.11.2014 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща площ от
2,00 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов”
№ 7, пред входа на Автогара – Плевен, за поставяне на преместваемо съоръжение – количка за царевица на пара
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 Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години част
от имот – публична общинска собственост, представляваща площ от 2,00 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван
Миндиликов” № 7, пред входа на Автогара – Плевен, за поставяне на преместваемо съоръжение – количка за царевица на пара.
2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши
чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително
представяне на предложенията от участниците в Администрацията на Община Плевен.
3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при следните условия:
- начална месечна наемна цена в размер на 60 лв./кв.м
без вкл.ДДС;
- депозит за участие в търга – 120 лева.
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4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичния търг за отдаване под наем на имота по т.1 от настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия
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 Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет – Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№
ОбС-2011/17.11.2014 г. и становище на ПК по “ОСПК” от
25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен,
проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 27 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1309 / 27.11.2014 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №
522/29.04.2009 г. на Общински съвет – Плевен и отдаване
под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – ледена пързалка, по плана на гр. Плевен на основание чл.56 от ЗУТ
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Раздел VІ било “Право на поставяне на преместваеми
съоръжения – павилиони” става “Право на поставяне на
преместваеми обекти”.
2. Създава нова т.7 в раздел VІ на Приложение № 2 към
Решение № 522/29.04.2009 г. на Общински съвет – Плевен,
със следното съдържание: “т.7. За ползване на места, върху
които е разположен преместваем обект – ледена пързалка:
А. За централна зона – 1,25 лв./кв.м на месец;
Б. За първа зона – 1,02.лв./кв.м на месец;
В. За втора зона – 0,48 лв./кв.м на месец;
Г. За трета зона – 0,21 лв./кв.м на месец;
Д. За четвърта зона – 0,06 лв./кв.м на месец.”
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 и чл.14, ал.7
от ЗОС, чл.56 от ЗУТ по предложение от проф.д-р Димитър
Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-12381/17.11.2014 г. и становище на ПК по “ЕУТ” от 24.11.2014 г.
и ПК по “ОСПК и ПК по “ИПФБ” от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014
г., Протокол № 52, точка 28 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1310 / 27.11.2014 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – ледена пързалка, по плана на гр. Плевен на основание чл.56 от ЗУТ
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, 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:
1. Да се отдаде под наем за срок до 3 (три) месеца част
от имот – публична общинска собственост, за поставяне на
преместваем обект – ледена пързалка с площ 15/30 м в партерната част на Градската градина на град Плевен.
2. Приема начална цена за отдаване под наем на частта от
имота по т.1 в размер на 1,25 лв./кв.м. без ДДС.
3. Отдаването под наем на частта от имота по т.1 да се
извърши чрез публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците
в Администрацията на Община Плевен и начална месечна
наемна цена, съгласно т.2.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да определи депозит за участие, както и да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7
от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2
от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2028/17.11.2014 г. и становище
на ПК по “ЕУТ” от 24.11.2014 г. и ПК по “ОСПК и ПК по
“ИПФБ” от 25.11.2014 г., на заседание на Общински съвет
– Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка
29 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е № 1311 / 27.11.2014 г.,
гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Лазар Любенов Димитров по
реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и във връзка с чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО на Лазар Любенов
Димитров от гр. Плевен, роден на 20.07.2003 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7,
ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н.
– Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2005/17.11.2014 г. и
становище на Постоянната комисия по “Здравеопазване и
социални дейности” от 24.11.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 52, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.
Председател на Общински Съвет - Плевен: Дарин Ангелов
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След Националното есенно състезание
по физика, Плевен ще е домакин и на
национален преглед „Фолклорна плетеница”
Регистър с имената на талантливите деца на сайта на РИО е отворен за първенците през годината

Над 350 ученици от цялата страна се събраха в Плевен,
за да участват в Националното есенно състезание по физика за учебната 2014/2015 година в началото на ноември. Организатори бяха Министерството на образованието и науката и
Регионален инспекторат по образование – Плевен. Основни
партньори и съорганизатори на
състезанието, представящо ни
в национален мащаб, бяха Община Плевен и кметът проф. др Димитър Стойков.
„Повод за гордост е не само
това, че бяхме домакини, но и
отличните резултати на плевенски ученици от Математическа
гимназия „Гео Милев”, каза началникът на Регионалния инспекторат по образование Албена Тотева. Първо място при
индивидуалното класиране заслужи Добромир Косев във възрастовата група ХІ - ХІІ клас.
Второто място също при индивидуалното класиране зае Добрин Бараков при VІІ клас. МГ
„Гео Милев” се класира отборно на трето място във възрастовите групи при ІХ клас и при ХІ
и ХІІ клас.
В състезанието участваха
350 ученици от 23 административни области на страната. Знания и умения от Плевенска област мериха 85 ученици от 6
учебни заведения от Плевен,
Гулянци и Червен бряг. Училищата от град Плевен са МГ „Гео
Милев”, СОУ „Иван Вазов”,

ГПЧЕ и СОУ „Анастасия Димитрова”.
„Националното
състезание по физика
предоставя възможност
за творческа индивидуална изява на ученици със задълбочени
знания и придобити практически умения в областта на физиката, осигурява условия за реализация на постиженията на
учащите и увереност при участието им в състезателните прояви. Тези състезания представляват атестат за преподавателските способности и стила на
работа на учителите. Това дава възможност на регионите в
страната да сравняват постиженията си в областта на обучението по физика. Състезанието се
провежда в един ден с продължителност четири астрономически часа. За участниците, които се състезават по специалната тема, продължителността
е пет астрономически часа”,
обясни Албена Тотева.
До участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в
VІІ-ХІІ клас на непрофилирани
гимназии и СОУ, профилирани
гимназии и СОУ с прием след
основно образование, както и
ученици от профилирани гимназии и паралелки в гимназии и
СОУ с интензивно изучаване на
чужд език.
Участниците са разпределени в шест възрастови групи:
в първите четири са включени
ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за съответния
клас, съответно VII, VIII, IX и
X клас. В пета група са ученици от XI и XII клас, а в шеста учениците от всички възрастови групи, които се подготвят по
програмата за международната

олимпиада по физика.
Оценяването
на
работите беше поверено на членове на националната комисия и на учители
по „Физика и астрономия”. Националната комисия включва
преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” с председател
д-р Димо Арнаудов. Като учители – проверители по регламент, от област Плевен бяха избрани Ирена Борисова – директор на МГ „Гео Милев”, Даниела Узунова и Ванилия Беремска от МГ „Гео Милев”; Надежда Вълева, Милена Маринова
и Екатерина Илиева от ГПЧЕ;
Илияна Кръстева от СОУ „Ан.
Димитрова”; Мария Маринова от СОУ „Ст. Заимов”; Ваня
Руменова от ДФСГ „Интелект”;
Зорка Ненчева от ОУ „Й. Йовков”; Мими Тачева от СОУ „Хр.
Ботев” (гр. Долни Дъбник); Людмила Рускова от Прогимназия
„Цветан Спасов”.
Според регламента на състезанието, класирането на учениците е индивидуално и отборно. Отборното класиране се извършва отделно за всяка възрастова група, като се сумират
резултатите на тримата най-добре представили се ученици от
всяко училище.
Откриването на състезанието, както и награждаването на
победителите, стана на специално тържество в зала „Катя
Попова”, за чието осигуряване
важно съдействие оказа Община Плевен. Стартът на есенното състезание беше даден въздействащо с много емоция от
чаровните водещи и от музикалните изпълнения на възпитаници от МГ „Гео Милев”
– Плевен, на хора на МГ „Гео
Милев” и на танцовия състав
„Дъга” при СОУ „Стоян Заимов” - Плевен.

Кметът проф. д-р Димитър Стойков поздрави всички
участници и им пожела успех в
честна и оспорвана надпревара.
За спокойствието при настаняването и престоя на гостите от другите области допринесоха ученици и учители от
плевенските учебни заведения
ПГТ „Алеко Константинов”
и ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, които имаха ангажименти
да бъдат гидове на групите.
Във връзка с отличното организиране и успешното провеждане на националното есенно състезание по физика в партньорство с Община Плевен, беше получен поздравителен адрес от Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, в който се изказва благодарност за осъществения по този начин национален
форум. В него се отбелязва съПроф. д-р Димитър Стойков:
Удовлетворен съм,
че за пореден път Плевен е домакин на такова
престижно събитие, даващо изява на таланта,
енергията и усилията на
младите физици в страната. Една от нашите
най-дълговечни и ценни традиции е тази на
доброто образование.
Именно тя ни изгради и
съхрани като нация, тя
стана позитивен образ
на България пред Европа и света! И аз приветствам всички вас за това,
че не само продължавате традицията, а я изпълвате със съвременно
съдържание. Защото бъдещето принадлежи на
силните със знанието и
мъдростта на предците,
на мислещите и дръзките със своето новаторство и идеи!

що, че „Високите постижения
на участниците в състезанието и показаният от тях задълбочен интерес към науката физика доказаха, че подобен форум
не само има място в образователната практика, но е и от голямо значение при формирането на стремежи, амбиции и умения за изяви на младите хора”.
С цел популяризиране постижения на учениците от област Плевен в националните
олимпиади и състезания, организирани от Министерството на образованието и науката,
в Регионален инспекторат по
образованието - Плевен е съставен регистър на класираните от първо до трето място ученици в тези прояви за учебната 2013/2014 година, както и от
проведените до момента за тази учебна година, който ще бъде допълван. Имената на наградените ученици в националното състезание по физика вече са
вписани в регистъра, каза още
началникът на инспектората
Албена Тотева.
Регистърът е публикуван на
интернет страницата на РИО Плевен.
В съорганизаторство между
община Плевен, МОН и РИО Плевен предстои още едно домакинство през настоящата
учебна година - на още един голям по участие на ученици от
цялата страна национален преглед „Фолклорна плетеница”.
Той ще е в периода 6-7 юни
2015 година.
Снимки: архив РИО-Плевен

СПОРТ

Бр.11,
Декември 2014 г.
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Церемонията „Спортист на годината“ на Община Плевен – на 12 декември
За поредна година Община Плевен организира надпреварата за определяне на „Спортист на годината”. По традиция това е един хубав повод, на който си дават среща спортисти
и спортни деятели, журналисти и представители на общината.
През тази година правилата за избор на
най-добрите ни спортисти са променени.
Спортните кубове правят своите номинации според най-добрите успехи на съответните
спортисти през годината, като ще ги разделят в
три категории – мъже, жени и юноши и девойки старша възраст, перспективен млад състезател до 18 години и перспективен млад състезател до 14 години. На церемонията ще бъде награден треньорът на годината, а приз ще получат и спортни юбиляри. Номинациите на найдобрите ни спортисти, както и за перспективните състезатели, ще бъдат разгледани от специална комисия, назначена със Заповед да кмета на Община Плевен. Отличеният за най-големите успехи, прославили общината през 2014
година, ще получи плакет и грамота за „Спортист на годината”, а деветимата му подгласници в призовата десетка също ще си тръгнат с
плакети и грамоти. Същите ще са и наградите
за първите трима при перспективните ни състезатели до 14 и до 18 години, а призът за „Треньор на годината” ще е само един.
На церемонията тази година ще бъдат наградени 8 отбора – финалисти в Ученическите
игри за 2014-та, а една ще е специалната награда. Тя ще бъде връчена на спортист с увреждания. Традиционно на церемонията ще бъдат
наградени спортни деятели за принос в развитието на спорта в града, както и юбиляри.
Общо 11 клуба, работещи в областта на 9
вида спорт, номинираха през тази година свои
състезатели, постигнали добри резултати в национални, европейски и световни първенства,
Купа на България и международни турнири.
По-долу представяме списък на всички номинирани. Кой ще е „Спортист на 2014 година”
ще стане ясно на церемонията на 12 декември.

ОБЩ И Н А П Л Е В Е Н
І. С П И СЪ К Н А СЪ С Т Е З АТ ЕЛ И , Н ОМИН И РА Н И З А С П О Р Т И С Т Н А 2 0 1 4 г.
№
І.

ВИД СПОРТ, СПОРТЕН
КЛУБ, СЪСТЕЗАТЕЛ ИМЕНА, ТРЕНЬОР

КЛАСИРАНЕ

1. Женска тройка:
Виолета
Стефанова, Силвия Пачункова,
Христина Цочеваt
Треньор: Галя Паралийска

3. Бетина Стефанова Кисьова
Категория – до 57 кг.
Треньор: Милена Кирниколова

-ІІІ място СП-отб.-кумитедев.18-21г. - Полша /6 отбора/
-ІІ място ДК-кумите-ст.в. /5 състез./
-ІІІ място ДП-кумите-ст.в. /8
състез./

VI КОНЕН СПОРТ

-І място ДП - многобой – младежи
-І място ДП - темпова комбинация-младежи
-ІІ мястоДП-балансова комбинация-младежи

АВТОМОБИЛИЗЪМ

1. Ивелин Валентинов Ча- -ІІІ място с „Рено клио” ДП - Генепанов
рално класиране в планински шамТреньор: Ивайло Пондев пионат, 2000куб.см./от 86 пилоти/
-І място ДП – клас НС 3

1. Злати Антонов Шеке- -ІІ място ДП – обездка - мъжеров
кат.”В”, с кон Валдано
VII ЛЕКА АТЛЕТИКА
1. Тихомир Ивайлов Иванов -VІІ място ЕП –мъже –ск. вис.Треньор: Георги Гетов
226см-Цюрих
-І място БП –мъже-ск. вис. - Румъния
-І място НП-мъже-ск.вис.-открито
-І място НП-мъже-ск.вис.-зала
Национален състез. с личен резултат - 228см
2. Даниел Анков Анков
-ІV място НП- мъже-ск. дълж.-отТреньор: Никола Николов крито
-І място НП-ст.в.-ск. д.-открито–7.44м.
-ІІ място НП-ст.в.- троен скок –
открито

1. СК по БОРБА „ИЗОБОР” -14 място СП – кадетки - СловеЕми Бисерова Атана- ния
сова
-І място ДП- кадетки
Треньор:
Светослав
Атанасов
V

КАРАТЕ
КБИ „ПЕТРОМАКС”

Класиране по БНФ Карате

1. Гергана Иванова Вита- -1/8 финал СП-ката инд. Германия
нова
/58съст./
Треньор: Русалин Руса- -І място НП-ката-жени –инд. и
линов
отборно
-ІІ място Премиер лига –ката- Баку
-ІІІ място Межд. Турнир- ката –
Турция
СКК „СПАРТАК 14”
1. Петър Тодоров Петров
Категория - 70кг
Треньор: Милена Кирниколова

1. Михаил Георгиев Костов -І място НП по хвърл. зима- хв. коТреньор: Галя Николова
пие- мъже
2. Рената Цанкова Петко- -ІІІ място отборно ЕК-жени- дисква
Рига
Треньор: Галя Николова
-VІІ място инд. ЕК-жени-диск-Рига
-ІІІ място БП- ст.в.-тл.гюле- Гърция
-VІ място БП-ст.в.-диск-Гърция
-І място НП-тл.гюле, диск-зимаст.в.
-ІІІ място НП-чук-зима-ст.в.
-ІІІ мястоНП-тл.гюле-лято- жени
-ІІ място НП-диск-лято-жени
-ІІ мястоНП-тл.гюле-лято-ст.в.
-І място НП-диск-лято-ст.в.
VIII ЛОВНА СТРЕЛБА
ЛОВНО СТРЕЛКОВИ КЛУБ
„ВИА” ПЛЕВЕН
1. Илия Георгиев Кирилов

-СП-скийт-мъже-Испания - 87
място /от129/
-ЕП-скийт-мъже-Унгария
–
21мяст / от 73/
-І място ДП-скийт-мъже

СК по ТАЕКУОН-ДО „АТИЛА”
1. Иван Руменов Дими- -ІІІ място ЕП- спаринг-мъже- Минтров
ск
Кат. до 50 кг
-І място- ДП-спаринг-мъже
Треньор: Даниел Цаков

СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА 2014г., НОМИНИРАНИ ЗА КАТЕГОРИЯ НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН МЛАД СЪСТЕЗАТЕЛ - ДО 14 ГОДИНИ
№

ВИД СПОРТ, СПОРТЕН
КЛУБ, СЪСТЕЗАТЕЛ ИМЕНА, ТРЕНЬОР

КЛАСИРАНЕ

A. СКЛА „СПАРТАК”
1. Йордан Йорданов Попов
Треньор: Ваня Вълкова

2. Георги Георгиев Велчев
Треньор: Георги Гетов

-ІІ място НП-60м препятствиязала
- ІІ място НП-ск. вис.-зала
- ІІ място НП-ск. вис.-открито –
169см.
-ІІІ място НП-100м. препятствияоткрито
-І място НП-скок дължина
-ІІ място НП-скок височина
-І място ДП-Уч. игри- индив.-ск.
височ.

3. Доротея
Тихомирова -I място НП-скок височина-150 см
Димитрова
-I място скок височина Уч.игри
Треньор: Георги Гетов
150см
-Iмясто скок дължина Уч.игри
4.66м
Б. АК „ГЕОРГИ ДЪКОВ”
Яна Яворова Копчева
Треньор: Галя Николова

-І място Турнир- тл.гюлемл.възраст
-IV място Турнир диск – ст. Възраст
-I място Турнир чук – момичета
-I място Турнир диск-девойки до
16 г.

IV ОРИЕНТИРАНЕ
СКО „СЕВЕР-ПЛЕВЕН”
1. Захари Емилов Маринов
Треньор: Петър Иванов

V

-V място НК
-ІV място ДП- коло спринт
-VІ място ДП-дълга дист.VІ място-лято
-ІІ място ДП –щафети, V мястолято

КСБ „СПАРТАК”

2. Кристиан Емилов Ма- -ІІІ място ДП-индивидуално
-ІІІ място ДП-синхрон
теев
Треньор: Тони Русев
СКТМ „ТЕТРОН”
1. Антоний Ивов Стефа- -ІІ място ДП
Основен състез.в
нов
Треньор: Владимир Пе- „Тетрон”мъже
тков

отб.

на

VII ТЕНИС НА КОРТ
ТК „ПЛЕВЕН-90”
1. Росица Денчева

-І място Нац. Турнир „Мастърс”
-І място-13Държ. турнири – оранжев корт

Класиране по БНФК

1. Дара Цветомирова Ган- -ІІ място НП- ката-индивидуално
-ІІ място НП- кумите-индивидучева
Треньор: Русалин Руса- ално
линов
СКК „СПАРТАК 14”
1. Мирела Георгиева Йолова
Категория – до 45кг.
Треньор: Милена Кирниколова

2. Емил Костадинов Недялков
Категория – над 35 кг.
Треньор: Мил. Кирниколова

-І място СП-кумите –Полша /
14съст.
-ІІ място ЕП-кумите-Унгария /6
съст.

3. Станислав Цветославов
Цанов
Треньор: Русалин Русалинов

-V място БП-кумите-Турция
-І място НП-кумите-кат.57 кг.
-ІІ място НК-кумите
-І място Межд.т-р-кумите

4. Виктория Пламенова Росева
Треньор: Русалин Русалинов

-І място НК-кумите- кат.54 кг.,
кат-отб.
-І място-ката-отборно
-ІІІ място Межд.т-р-кумите-отборно

5. Йоанна
Мирославова -І място НП-кумите- кат.+50кг.
Иванова
Треньор: Русалин Русалинов
Б. СКК „СПАРТАК 14”

Класиране по БФ Шотокан Карате

1. Марк Анатолиевич Томов
Треньор: Милена Кирниколова

-І място СП-кумите-кат. до 50
кг./15 уч.
-ІІ място ЕП-кумите- Унгария
/8съст./
-ІІІ място ЕП-кумите-отб. /5 отборно
-І място ДК-кумите- /8 съст.
-І място ДП-кумите- /17 съст.

1. Матилда Евгениева Ан- -VІІ място БП-ск. вис.-дев. мл.в.
гелова
-І място НП-ск.вис.-дев. мл.в.
Треньор: Георги Гетов
-ІІ място НП-ск.вис.-дев.ст.в.
Б. АК „ГЕОРГИ ДЪКОВ”
1. Полина Асенова Макаева -ІІ място НП-диск-мл.в.-лято
Треньор: Галя Николова
-ІV място НП-диск-ст.в.-лято
-ІV място НП-тл.гюле-мл.в.-зала
-ІІІ място Нац.т-р- диск - жени
IV ЛОВНА СТРЕЛБА
ЛОВНО СТРЕЛКОВИ КЛУБ
„ВИА” ПЛЕВЕН
1. Марин Илиев Кирилов

-ІІІ място ДП-спринтова дистанция
-ІІ място ДП-основна дистанция

IX ШАХМАТ

V

1. Валентин Валентинов
Митев
Треньор: Христинка Илиева

-участие ЕП- трап-млад. Унгария
/21място от 41съст./
-І място ДП-трап-младежи

ОРИЕНТИРАНЕ
СКО „СЕВЕР”- ПЛЕВЕН

1. Лиляна Пламенова Ма- -ІІ място Купа България
ринова
-ІV място ДП-спринт,
Треньор: Петър Иванов -ІV място ДП-щафети
-VІ място ДП-дълга дистанция
-ІІІ място ДП-спринт-лято
VI ТРИАТЛОН
СК по ТРИАТЛОН
„БОРИСЛАВ ДОКОВ”

СКШ „ПЛЕВЕН ХХІ”

Класиране по БФ Шотокан Карате
-ІІІ място ЕП-кумите- /4 състезатели/
-ІІІ място ДК-ката /6 състезатели/
-І място ДК-кумите /4 състезатели/
-І място ДП-ката /6 състезатели/
-ІІІ място ДП-кумите /12 състезатели/

2. Габриела Иванова Гора- -ІІ място СК-кумите-Хърватсканова
кат.+54 кг.
Треньор: Русалин Руса- -І място НП-кумите, ката- отб.
линов
-І място НК-кумите- +59кг., ката-отб.
-ІІ място НК-ката
-ІІІ място Межд. т-р–кумитеинд.и отб.

VIII ТРИАТЛОН

3. Нелина Димитрова Ге- -участие БП /23-то място/
-ІV място ДП-спринтова дистаноргиева
ция
Треньор: Иво Ангелов
-ІІІ място ДП-основна дистанция

КБИ „ПЕТРОМАКС”

1. Ивет Иванова Горанова -ІІ място СК-кумите-ХърватскаТреньор: Русалин Руса- кат. 54кг.
линов
-І място БП-кумите-Турция
-І място НП-кумите и ката
-І място НК-кумите-+ 54 кг.
-ІІ място НК-ката
-І място-2 Межд. турнира-кумите

A. СКЛА „СПАРТАК”

2. Андрей Александров
Треньор: Олга Ленкова

КАРАТЕ

Класиране по БНФК

III ЛЕКА АТЛЕТИКА

VI ТЕНИС НА МАСА

2. Симеон Яворов Янев
Треньор: Иво Ангелов

II

КАРАТЕ
А. КБИ „ПЕТРОМАКС”

3. Кристиян
Людмилов -ІІІ място ЕК-кумите-кат. до
Петракиев
60кг.-Унгария /8 състезатели/
Треньор: Милена Кирниколова

1. Мартин Росенов Симе- -І място ДП-двойка скул
-І място ДП-четворка скул
онов
Треньор: Олга Ленкова

3. Радослав Огнянов Ма- -І място четворка скул
ринов
Треньор: Олга Ленкова

2. Илиян Ярославов Колев -ІІ място ДП -младежи
Кат. 69 кг
Треньор: Ал. Владимиров

2. Габриел Николаев Колев -ІІІ място ЕК-кумите-кат. до
Треньор: Милена Кирни- 65кг.-Унгария /13 състезатели/
колова

1. Александър Тихомиров -І място ДП- инд. Габрово
Стефанов
-І място ДП-инд. София
Треньор: Тони Русев
-ІІ място ДП-синхрон
Национален състезател

1. Мартин Анатолиев Ла- -І място ДП-спринтова дистанция
заров
-І място ДП-основна дистанция
Треньор: Иво Ангелов

-І място ДП-четворка скул

1. Александър Георгиев
-ІІ място Купа България-младежи
Кат. + 91кг
-ІІІ място ДП- младежи
Треньор: Ал. Владимиров

СКОКОВЕ НА БАТУТ

СК ТРИАТЛОН „Б. ДОКОВ”

ГРЕБАНЕ

Класиране по Бълг. Фед. Шотокан
Карате
-І място СП-кумите-ст.в. - Полша /30 уч./
-ІІ място ЕП-отб.-кумитест.в.Унг./7отбора
-І място ДК-кумите-ст.в. /6 състезатели/

-ІІІ място ЕК-ката-Унг. /11 съст./
-ІІІ мястоЕК-кумите-Унг. /15
съст./
-ІІ място СК-кумите-Полша-/до
40 кг./
-І място ДП-ката /16 съст./

Никола Любомиров Йотов
Треньор:
Милена Кирниколова

Б. АК „ГЕОРГИ ДЪКОВ”

БК „МИЗИЯ-80”

IV БОРБА

4.

3. Виктория Стефанова Ге- -ІІІ място НП-дев.ст.в.- 100м.оргиева
открито
Треньор: Пенко Козарски -ІV място НП-дев.ст.в.-200м.открито

ГРЕБЕН КЛУБ „БУРЯ”

1. Детелин Стефанов Да- -І място ДП-мъже
лаклиев
Кат. до 60 кг.
Треньор: Ал. Владимиров

-ІІІ място ЕК-кумите-Унгария/9
съст.
-ІІІ място СК-кумите- Полша
-ІІІ място ДП-ката /15 съст./

A. СКЛА „СПАРТАК”

І.

БОКС

3. Никола Георгиев Чонов
Категория – до 35 кг.
Треньор: Милена Кирниколова

III ЛЕКА АТЛЕТИКА

ККС „СПАРТАК”

IX ТАЕКУОН-ДО

АКСК „ПЛЕВЕН РЕЙСИНГ
ТИМ”

III

-ІІ място СП-ката-дев. 18-21г./12
състез.
-ІІ място ЕП-ката-дев.18-21г.
Унг./7 уч.

АКРОБАТИКА
СК „АКРОБАТИКА”

II

2. Росица Люб. Николова
Кат.- І дан-черен пояс
Треньор: Милена Кирниколова

-ІІІ място ЕП /страните от ЕС/
-участие ЕП-20-то място /121
уч./
-І място НК
-І място НК
-ІІ място ДП-блиц
-ІІІ място ДП-ускорен шах
Национален състезател

ІІІ. СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИ, НОМИНИРАНИ ЗА КАТЕГОРИЯ НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН МЛАД СЪСТЕЗАТЕЛ ДО 18 ГОДИНИ

-участие БП- /16-то място/
-ІІ място ДП-спринтова дистанция
-ІІІ място ДП-основна дистанция
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2. ГЕОРГИ ГЕТОВ – СКЛА „СПАРТАК”
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ВИД СПОРТ, СПОРТЕН
КЛУБ, СЪСТЕЗАТЕЛ- ИМЕНА, ТРЕНЬОР

І.

БОКС

5. ВЛАДИМИР ПЕТКОВ – СКТМ „ТЕТРОН”

БК „МИЗИЯ 80” ПЛЕВЕН

6. ХРИСТИНКА ИЛИЕВА – СКШ „ПЛЕВЕН ХХІ”
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КЛАСИРАНЕ

1. Иван Николаев Цочев
Треньор: Иво Ангелов

3. ГАЛЯ НИКОЛОВА – АК „ГЕОРГИ ДЪКОВ”
4. ТОНИ РУСЕВ – КЛУБ ПО СКОКОВЕ НА БАТУТ „СПАРТАК”

ПАМЕТ

Бр.11,
Декември 2014 г.

Падна Плевен! Ден велик!

Последният бой за Плевен - худ. Дмитриев-Оренбургски

Когато се разглежда Руско-турската освободителна война 1877/78
г. и в частност освобождението на
Плевен, трябва да се отбележи значението за турската армия на такава ключова фигура като Осман паша. Той организира армията да отблъсне три руско-румънски опита
за превземането на Плевен, удържа
заетите позиции по време на тежката блокада, когато кръг от огън притиска Плевен, превърнал се в една
обширна гробница за потъналата в
мизерия турска армия, чието положение, по думите на самите турци,
изглежда отчайващо.
Но от това положение има няколко изхода, които Осман паша поставя за разглеждане пред дивизионните командири на проведения
на 1 декември военен съвет. Мюширът пита: Да се остане ли в Плевен още няколко дни и да се продължи съпротивлението, докато провизиите се свършат и след като вече не
остане нищо да се капитулира? Или
да се излезе от града чрез пробив на
обсадната линия?
Осман паша успява да прокара своето мнение: единодушно се
взема решение да се направи опит
за пробив. Очевидно е, че няма попочтен и по-достоен изход от положението за една армия, която до този момент печели толкова победи.
Пробивът се явява като най-рационалната операция, която трябва да
се предприеме. Излизането ще се
извърши през полето на река Вит, от
западната страна.
Към момента на операцията Осман паша разполага с 7 бригади от
по 8 батальона. От тях той формира 2 дивизии, съответно от 33 и 24
батальона. Осман паша лично поема командването на първата бригада, а начело на втората е поставен
Адил паша.
След сформирането на отрядите се пристъпва към разработването на плана за изтегляне от заеманите досега позиции, определя се кои
пунктове трябва да бъдат заети от
войските най-напред. За по-бързо и
лесно преминаване на пехотата през
р. Вит е разпоредено да се построят няколко моста от наличните коли. По заповед на командването частите, въоръжени с пушки система
Шнайдер, трябва да се превъоръжат
с пушки система Хенри Мартини от
складовете с муниции, а резервните
Уинчестъри да се раздадат на офи-

цери и артилеристи. Останалите налични провизии, състоящи се само
от сухари, са събрани и раздадени в
равни количества на батальоните за
шест дни.
За разлика от храната, на турската армия боеприпаси не липсват.
Намиращите се в склада на Главната квартира на армията муниции са
раздадени във войската, като всеки
нисш чин получава на ръка по 120
патрона, за които руските войници могат само да мечтаят. На всеки батальон се дават по 170 сандъка
с по хиляда патрона във всеки един
от тях. Артилеристите получават по
300 снаряда за всяко оръдие. За превозването на сандъците с патрони,
поради недостига на товарни коне,
са използвани талиги, които превозват и палатки.
Позициите, които трябва да служат за прикритие на отстъплението,
са укрепени и готови за отбрана, направени са окопни постройки, готови са и мостовете през реката. На
всеки батальон, освен осемте коня
предназначени за превозването на
вода, са дадени по 50 товарни коня и
по 12 талиги с впрегатни волове или
биволи.
В навечерието на пробива, Осман паша вика при себе си българските свещеници и 10 души от първенците на града, като им напомня
за благосклонното си отношение и
за протекцията, която те винаги намират от страна на турските власти.
Решено е войските да се съберат
и да тръгнат на 8 декември вечерта.
На 6 декември Осман паша отива
при моста, за да направи преглед на
отбранителните укрепления и в същото време да проучи неприятелските позиции, намиращи се пред
северозападния фронт. Той вижда, че не всичко е приготвено както
трябва, отменя първата си заповед и
издава друга, с която отлага излизането за 10 декември.
Както и преди, състоящата се от
7 бригади армия се разделя на две
дивизии. Първата дивизия, под командването на Тахир паша, в която влизат бригадите на Атуф паша,
Юнуз бей и Тефик паша, ще представлява челото на колоната, тя е
юмрукът на Осман паша, който ще
удари по руските позиции. Втората,
с командир Адил паша, ще се състои от бригадите на Юсеин Васфи
паша, Садък паша и Едхем паша.
Адил паша трябва да доведе диви-

зията си при предмостовото укрепление, наблюдавайки и прикри-

вайки тила на изтеглящата се армия,
там той ще посочи на войниците си
местата, които трябва да завземат.
Обозът ще потегли, след като
първата дивизия премине реката.
Колите, талигите и конете ще трябва да бъдат събрани близо до моста
и подредени така, че да могат да минат последователно по следния ред:
първи минават товарните коне, носещи мунициите на трите бригади
от първата дивизия; втори – конете с резервните муниции на пехотата и артилерията, палатките и други
вещи; трети – колите с напускащите града турски бежанци; четвърти
– колите, натоварени с имуществото
на втората дивизия; последни трябва да минат товарните коне, превозващи резервните муниции на бригадите от последната дивизия.
Обозът трябва да мине оттатък
реката преди да се съмне, след което ще върви след първата дивизия
на разстояние от около 1500 крачки.
Бригадите на Садък паша и на Хюсеин Васфи паша, заедно с доброволческия кавалерийски ескадрон,

Улица в Плевен след капитулацията на турската армия
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ще вървят зад опашката на обоза,
отблъсквайки атаките на неприятеля и прикривайки отстъплението.
Осман паша има намерение, в
случай на успех, да стигне до р. Искър и да я премине. По такъв начин
между него и руската армия се образува една естествена преграда.
По-нататък той смята да мине през
Кутловица, Берковица и Дорукския
проход и да стигне в София, за да се
присъедини към отрядите, натоварени да защитават Западните Балкани.
На 9 декември, съобразно получените инструкции, всеки батальон
изпраща резервните си припаси и
багаж към моста.
Нощта на пробива е тъмна и
влажна. Гъста мъгла се спуска над
Плевен. Една 40-хилядна армия,
преди няколко часа разпръсната на
голяма площ от около 16-20 кв. км,
се изтегля от заетите позиции заедно с колите и товарните си коне,
придружена от мюсюлманското население от Плевен. В съответствие
с плана на операцията и получените заповеди, войските минават през
реката през нощта по двата моста.
Около 5 часа сутринта първата дивизия преминава изцяло и се събира на левия бряг на реката, подготвяйки се за удар. През това време
по моста тръгва и обозът, но когато
се съмва едва половината от колите
са минали от другата страна. Разгъването на наличните войски в боен
ред завършва окончателно едва около 9 часа. Тогава руските войски откриват огън от батареите си при Долни Дъбник срещу лявото крило на
армията. Боят започва. Самият Осман паша застава начело на основните сили, като ръководи всички
операции.
Въпреки добре обмисления план
за пробив, Осман паша не постига успех. С усилията на полковете
от Гренадирския корпус на руската
армия, атаката на турската армия в
направлението Долни Дъбник-Долна Митрополия е отблъсната. След
преминаване на цялата руска армия
в общо настъпление, в 14.00 часа
Осман паша капитулира.
Изготвил: Любомир Макавеев
Дирекция „Военноисторически музеи” - Плевен

Възстановка „оживява“ събития
от преди 137 години
Сдружение „ІV-ти Пехотен
Плевенски полк” получи финансиране за изпълнението на проект
„Връщане сабята на Осман паша”.
Основната цел на проекта е съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство.
Голяма част от членовете на
сдружението, което кандидатства
с проект пред Община Плевен и
го спечели, са членове на регионалния клуб към Национално
дружество „Традиция” - „Васил
Ганчев Плевналията”.
„Богата е българската история и славни са събитията, изнесли на ръце свободата на родината ни. Едно от знаковите и решаващи сражения за освобождението на България е Първия, Втория
и Третия щурм на Плевен”, споделят от сдружението и припомнят, че в разгара на епичните битки, главнокомандващият турските
части Осман паша прави неуспешен опит да се изтегли от Плевен
към София. Той е разгромен и ранен се предава на руските части,
след което Император Александър ІІ с рицарски жест му връща
сабята в знак на уважение. Тези

последващи действия реално подписват свободата на България.
Точно тези събития през далечния 11 декември 1877 г. са предмет
на проекта „Връщане сабята на Осман паша”.

Възстановката на историческото събитие ще се проведе на
10 декември 2014 г. от 12.00 часа
в Плевен в парка на къща - музей
„Цар Освободител Александър ІІ”
в центъра на града.

