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Паметник на Данаил Попов съградиха

ПËÅÂÅÍ×ÀÍИ Ñ ДÀÐИÒÅËÑÒÂО

На 5 май в Плевен на едноименния булевард, пред църквата
„Св. Параскева”, беше открит
паметник на Данаил Попов.
Идеята за изграждането му е на
повече от 30 години, но всичко
започва през ноември 2014 г.,
когато е взето решение от Общинския комитет „Васил Левски” да се събират средства и
да се търси съдействие от институции, организации и найвече - от гражданите. „Оказва
се, че в румънския град Турну
Мъгуреле има паметна плоча на
именития ни съгражданин, а в
Плевен няма. Затова решихме да
съберем средства и да издигнем
негов паметник”, споделя д-р
Галина Цветкова, председател
на Сдружението и заместникпредседател на Общински комитет „Васил Левски”. И добавя,
че още на 15-годишна възраст,
заедно с брат си, Данаил Попов
събира средства и помага за купуването на учебни помагала за
ученици. Баща му - Поп Хино,
който е служил в църквата „Свети Николай”, също е бил много
беден, но въпреки това е дарявал
средства за строителството на
храма и на местното училище.
„Вдъхновихме се от техния пример и решихме да съберем средства за изграждането на паметника”, разказва д-р Цветкова.
След изпратено писмо до Общинския съвет в Плевен, местният парламент взема решение
за определяне на терен за поставяне на паметника. Според изискванията, паметникът трябва
да бъде реалистично третиран

образ на Данаил Попов, както и
да бъде архитектурно адаптиран
към избраното място. Тялото
на паметника е гранитна плоча

40/40 см с височина 260 см. Бюстът на Данаил Попов е изпълнен от бронз и ще се осветява
вечер от прожектор.

На обявения конкурс се
явяват три екипа. Условието е
дейностите да не надвишават
12 000 лв. Журито избира про-

екта на скулптора Красимир
Рангелов, архитект Иво Петров
и озеленител Лидия Христова.
Продължава на стр. 2

Одобриха Инвестиционната програма
на Община Плевен до 2020 година
Инвестиционната програма
на Община Плевен за периода
2014-2020 г. е одобрена, официално информираха от Управляващия орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” и
кметът Георг Спартански подписа споразумение за изпълне-

нието й. Тя беше депозирана по
процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
„Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие” по ОПРР. Общата
й стойност е 49 347 190, 84 лева.
На последното си заседание

Общинският съвет даде съгласие
Община Плевен да кандидатства с два проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г. Проектите са за подобряване на условията за предоставяне на модерни услуги в
областта на образованието и за

осигуряване на устойчива градска
среда на Плевен. Първият проект
- „Подобряване на условията за
предоставяне на модерни образователни услуги в областта на
образованието” е на обща стойност 10 223 250, 54 лв. с ДДС и
обхваща девет учебни заведения.

В списъка са НУ „Христо Ботев“, ОУ „Климент Охридски“,
ЦДГ 12 „Ралица“, ЦДГ 2 „Юнско въстание“, ЦДГ 8 „Щурче“,
детска ясла „Гергана“, ЦДГ 20
„Калина“, СОДГ 11 „Теменуга“
и ОДЗ 18 „Дружба“.
Продължава на стр. 2
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Плевен ще черпи опит от Плоцк в развитието на туризма
През тази година се навършват пет години от сключването на Договор за установяване на партньорски отношения между Плевен и Плоцк. По този повод тричленна
делегация, водена от кмета на Общината Георг Спартански беше в полския град.
Договорът за побратимяване
е подписан през 2011 година от
кметовете Найден Зеленогорски
и Анджей Новаковски. Тържествената церемония е в залата на
местния парламент, на която са
присъствали депутати, представители на редица институции в
града, както и вторият секретар
в Посолството на България във
Варшава и директор на Българския културен институт Михаела Димитрова. Специално за
случая е подредена изложба на
българските златни съкровища,
чийто организатор е Българският културен институт в полската
столица, а Найден Зеленогорски
показва мултимедийна презентация на забележителностите на
Плевен.Намеренията на двата
града са с подписването на дого-

ворите е да се даде възможност
бизнес делегации да направят
разменни посещения и да се
разработят съвместни проекти с
европейско финансиране.
През април 2012 година в нашия град гостуват млади певци
и танцьори от ансамбъл „Децата
на Плоцк”. Визитата е по повод
съвместен концерт с ДЮФА
„Нашенчета” при Центъра за
работа с деца. Гостите представят полски народни танци и
фолклор от избрани райони на
страната.
Същата година, но през август, Северняшкият ансамбъл
на народни песни и танци “Иван
Вълев” представя страната ни
на фолклорен фестивал в Полша. В рамките на събитието от
българска страна се представят

общо тридесет и трима
певци, танцьори и музиканти, които подготвят
програма с
най-доброто
от музиката, песните
и
танците
от различни
фолклорни
области на
България.
Музикалнотанцовите
композиции
са на Иван
Вълев.
През юли
2014 г. делегация от Об-

Паметник на Данаил Попов
съградиха плевенчани с дарителство
Продължение от стр. 1
За пет-шест месеца са били
събрани близо 14 000 лева, като
половината от сумата е дарена след благотворителен бал
на Ротари клуб - Плевен. Активно в дарителската акция се
включват ученици от МГ „Гео
Милев“, ПГРТО - Плевен, ПГ
по туризъм „Алеко Константинов“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Йордан Йовков“ и
други. В кампанията участват
и децата от ЦДГ „Иглика“, възпитаниците на Арт школа „Колорит“. „Дарявали са различни
хора - деца от училищата, приятели, случайни гости от други градове на страната, които
подкрепиха благородната идея

за изграждането на монумент в
чест на именития плевенчанин.
При много от срещите ни с хората се оказва, че те не знаят
нищо за Данаил Попов и дори
изразяваха учудване как може
да няма информация за него. А
самият той е казвал, че не очаква някаква награда за това, че е
направил нещо за Родината си”,
акцентират от Общински комитет „Васил Левски”.
Освен, че е спечелил голямото доверие на Васил Левски,
Данаил Попов единствен е имал
правото да отваря пощата му и
така наречените „доклади” при
обиколките му в страната. Дяконът е позволявал на съратника си да прави копия на тези

доклади. Данаил Попов е запазил цялата документация и това
дава възможност на историците
сега да възстановят голяма част
от фактите от онова време.
Програмата за откриването
на паметника на най-близкия
съратник на Апостола започна с поднасяне на цветя на паметника на Левски в Плевен и
шествие до мястото, където е
основан Първият революционен комитет. След официалното
откриване на паметника на Данаил Попов, до бившето кино
„Освобождение“, в Регионална
библиотека “Христо Смирненски” се проведе беседа за живота и делото на именития плевенчанин.

щина Плевен води преговори в
Плоцк за разширяване на партньорските отношения. На среща
с кмета Анджей Новаковски и
неговия екип двете страни обсъждат провеждането на Дни
на полската култура в Плевен,
както и посещение на бизнес
делегация. Гостите са посетили Индустриално-технологичния парк на Плоцк, построен
със средства по европейски
програми. Проведени са срещи с ръководствата на болница
„Света Троица” и на Висшето държавно професионално
училище, което по това време,
благодарение на двете общини,
има контакти с Медицинския
университет – Плевен и работи
по програма „Еразъм”. Полските медици проявяват интерес
към Центъра по роботизирана

хирургия и ТЕЛЕЦ, като в тази
връзка е предложено да се направи обмен на кадри, с цел обучение, обмен на студенти, както
и участия в научни медицински форуми. Представителите
на Община Плевен са засадили
дръвче в Алеята на побратимените градове в Плоцк.
Тази година делегацията,
водена от кмета Георг Спартански, е провела срещи за обмяна
на опит във връзка с развитието
на туризма.
По повод Празника на Плевен в парка на Регионалния исторически музей ще бъде подредена изложба на открито „Плоцк
в ритъма на културата”. В нея са
включени фотоси, представящи
културни и исторически забележителности на побратимения
полски град.

Одобриха Инвестиционната
програма на Община Плевен до...
Продължение от стр. 1
Включените в проекта образователни институции не могат
да бъдат закривани за период от
5 години след одобряване на искането за окончателно плащане,
се посочва в решението на Общинския съвет.
Вторият проект - „Осигуряване на устойчива градска среда
на Плевен“ е на обща стойност
13 844 779, 47 лв. с ДДС с 29
обекта. Предвидените ремонти са в Градската градина, по
Водната каскада, детски площадки в жк „Мара Денчева“ /
на ул. „Мануш войвода“/, жк
„Дружба“ /до бл.119 и бл. 319
б/, на ул. „Мария Кюри“, детска и спортна площадка на бул.
„Георги Кочев“. Включени са и
площад „Стефан Стамболов“,
четири пешеходни моста и един

пътен на река Тученица и пътен
надлез на бул. „Георги Кочев“.
По проекта се предвиждат средства и за ремонти на 15 улици в
Плевен. Сред тях са „Ангел войвода“, „Ангел Кънчев“, „Георги
Бенковски“, „Гургулят“, „Инже
войвода“, „Москва“, „Мур“,
„Страхил войвода“, „Цар Борис
Трети“, „Цар Симеон“.
Съгласно процедурите за
кандидатстване, до 31 май т. г.
Община Плевен трябва да подаде проектните предложения
за минимум 50 % от бюджета
на Инвестиционната програма.
В решението на Общинския съвет се посочва още, че видът и
предназначението на обектите,
включени в проекта, няма да
бъде променян за период от 5
години след одобряване на искането за окончателно плащане.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е № 171 / 08.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разпределение на средствата, приети с Решение №057/28.01.2016 г., в група „Физическа култура и спорт” през 2016 г. и Решение
№104/25.02.2016 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Гласуваните средства, в размер на 195 000 лв.
да бъдат разпределени, както следва:
1. Средствата в размер на 145 000 лв. да се разпределят на 30 спортни клубове, кандидатстващи
и оценени по изготвени правила за настоящата
2016 година, а именно:
СПОРТЕН КЛУБ
1. СК по триатлон „Б. Доков“
2. Алпийски Клуб “КайлъшкаДолина”

СУМА /
лева/
5156
2458

3. АКСК „Плевен Рейсинг - Тим” /автомобилизъм/

1850

4.СКБИ “Атила” /таекуон-до/
5.СКЛА”Феникс-2004” /Лека Атлетика/
6.АК “Г. Дъков“ /Лека Атлетика/
7. КБИ ”Петромакс” /Карате-до/
8. СКЛА“Спартак - Плевен“ /Лека Атлетика/
9. БК ”Мизия 80” /Бокс/
10. СКО ”Север”- Плевен /Ориентиране/
11. ТК ”Плевен-90” /Тенис корт/
12.СКЛС ”ЛРД Плевен” /Ловна Стрелба/
13. „ВК Спартак 1996” /Волейбол/
14. СК по Карате “Спартак -Плевен”
15. СК по Карате “Спартак 14”
16. ТК „Плевен - ПСК“ /Тенис корт/
17. СК по Шахмат “Плевен - ХХІ”
18. СКТМ “Тетрон” /Тенис маса/
19. ХК “Т&С- Шугар” /Хандбал/
20. „СК по Борба - Изобор”
21. СКХГ “Елегант- Плевен”/Художествена гимнастика/
22. „Клуб по Спортна Акробатика”
23. „СК по Бокс Спартак”
24. „Клуб по Скокове на Батут”Спартак “
25. „АК Плевен 2014” /Лека. Атлетика/
26. СК по Бойни изкуства “Скорпион” /Кик - Бокс/
27. „СК по Шахмат Спартак Плевен ХХІ”
28. ПК “Инвиктос” / Плуване/
29. СКВ “Олимпиец” /Волейбол/
30. „ЛСК Виа” /Ловна Стрелба/

6118
2535
9826
7401
12662
8183
2929
5256
5121
6419
1578
3569
1511
3221
6409
3458
7087

ОБЩО:

3656
2562
8658
3671
4108
4877
2867
3650
4473
3732
145 000

2. Предвидените средства в правилата за отбор
от висша лига, в размер до 50 000 лв. да бъдат добавени към резерва в група „Физическа култура
и спорт” и се предоставят на „Баскетболен клуб
Спартак-Пл”.
ІІ. Да бъде гласувано финансово подпомагане на
футболни клубове от населените места към Община Плевен, участници в Областното първенство
към ОС на БФС Плевен, със сума по 1 000 лв. общо 7 000 лв., от резерва в група „Физическа култура и спорт”, а именно:
ФК „Чавдар „ /Бръшляница/ -1 000 лв.
ФК „Ракета-1111” /Буковлък/ - 1 000 лв.
ФК „Ясен” /Ясен/ - 1 000 лв.
ФК „Космос” /Гривица/ - 1 000 лв.
ФК „Бенковски” /Опанец/ - 1 000 лв.
ФК „Бойчинов” /Коиловци/ - 1 000 лв.
ФК „Кайлъка” - Плевен - 1000 лв., след представяне на необходимите документи, удостоверяващи
неговата регистрация и дейността на клуба.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши фактическите и правни действия по изпълнение на Решението.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
по предложение от Мартин Митев - Председател
на Общински съвет - Плевен , с вх.№ ОбС-02052/05.04.2016 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 08.04.2016 г., Протокол №
07, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 172 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие
на Община Плевен /2014-2020 г./ през 2015 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1
и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.23, т.4
от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.4 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Приема Годишния доклад за наблюдение на из-

пълнението на Плана за развитие на Община Плевен /2014-2020 г./ през 2015 г.
Текстът на Годишния доклад за наблюдение на
изпълнението на Плана за развитие на Община
Плевен /2014-2020 г./ през 2015 г. е неразделна
част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.23, т.4 от Закона за
регионалното развитие и чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0287/30.03.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 173 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение през 2015 г. на мероприятия от Програмата за управление на околната среда 2009-2015 г.
На основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване
на околната среда и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема отчета за изпълнение на мероприятията от Програмата за управление на околната среда
на Община Плевен през 2015 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0295/06.04.2016 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 174 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение
на Програма за развитие на туризма през 2015 година в Община Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.12 от Закона за туризма
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през 2015 година в Община Плевен.
2. Отчетът е неразделна част от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12
от Закона за туризма по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0314/14.04.2016 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 3 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 175 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на представител на Община Плевен в Общото събрание на акционерите на
„Мизия 2000” АД
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.221, т.6, т.7 и т.10 от
Търговския закон и чл.53, ал.1, т.5 от Наредба №8
на Общински съвет-Плевен

брой 3 (27),
11 май 2016 г.

3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Плевен да кандидатства
за външно финансиране с Проект „Подобряване на
условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, процедура BG16RFOР001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020 г.”, приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Включените в проекта образователни институции
няма да бъдат закривани за период от 5 години след
одобряване на искането за окончателно плащане.
Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
всички необходими правни и фактически действия
Р Е Ш И:
1. Приема годишните отчети и баланси за 2015 във връзка с изпълнението на т.1 и т.2.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осгодина на търговските дружества с общинско учаснование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12
тие:
и т.23 от Закона за местното самоуправление и
„ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
местната администрация по предложение от Ге„ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
„Дентален център І-Плевен” ЕООД, град Плевен; орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0309/14.04.2016 г., на заседание на Общински
„МЦРСМ І -Плевен” ЕООД, град Плевен;
съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Прото„Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Плевен;
кол № 08, точка 6 от дневния ред, и е подпечатано
„Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
„Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
„Тибор” ЕАД, град Плевен;
Освобождава от отговорност за 2015 г. управителните органи на търговските дружества както Р Е Ш Е Н И Е № 178 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
следва:
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община ПлеУправителя на „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, д-р Мавен с Проект „Осигуряване на устойчива градска
рияна Лазарова;
среда на Плевен” по Оперативна програма „РегиУправителя на „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД, д-р Ваони в растеж” 2014-2020 г.
лерий Желязков;
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
Управителя на „Дентален център” ЕООД, д-р Вет.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
нелин Радев;
местната администрация
Управителя на „МЦРСМ - Плевен” ЕООД, д-р
Данаил Стойчев;
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Управителя на „Тролейбусен транспорт-Плевен”
Р Е Ш И:
ЕООД, Ангел Несторов
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства
Управителя на “Паркстрой” ЕООД, Красимир
за външно финансиране с Проект „Осигуряване на
Петров;
устойчива градска среда на Плевен” по процедура
Не освобождава от отговорност за 2015 г. управиBG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегтеля на „Инжстрой” ЕООД, град Плевен - Валенрирани планове за градско възстановяване и разтина Вълчанова.
витие 2014-2020”, приоритетна ос 1 „Устойчиво
Не освобождава от отговорност членовете на Съинтегрирано градско развитие” по Оперативна
вета на директорите на „Тибор” ЕАД: Мая Макавеева, Делчо Янков и Анатолий Илиев и Изпълни- програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
2. Видът и предназначението на обектите, вклютелния директор - Делчо Янков.
5. Освобождава от плащане в размер на 100% от чени в проекта, няма да бъде променян за период
дължимия дивидент за 2015 г. следните търговски от 5 години след одобряване на искането за окончателно плащане.
дружества, приключили 2015 г. на печалба:
3. Елементите на подземната техническа инфра„ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
структура под обекта на интервенция са напълно из„ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
градени и/или реконструиране към момента на кан„МЦРСМ І -Плевен”ЕООД, град Плевен;
дидатстване и не се предвижда планово изграждане
„Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
или реконструкция на съществуващата подземна ин„Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
фраструктура за период от 5 години след одобряване
„Тибор” ЕАД, град Плевен;
Задължава управителите на търговските друже- на искането за окончателно плащане.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да изства по т.5 да ползват освободения дивидент за
закупуване на дълготрайни материални активи, върши всички необходими правни и фактически
необходими за осъществяване на основната ико- действия във връзка с изпълнението на т.1, 2, 3 и 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на оснономическа дейност, за която са регистрирани и за
вание
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и
извършване на строително-ремонтни работи.
Задължава управителите на търговските друже- т.23 от Закона за местното самоуправление и
ства по т.5 да представят всяко тримесечие отчет местната администрация по предложение от Геза начина на изразходване на средствата от освобо- орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0313/14.04.2016 г., на заседание на Общински
дения дивидент.
Управителните органи на следните търговски съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано
дружества:
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
„Тролейбусен транспорт” ЕООД - град Плевен;
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
„Инжстрой” ЕООД - град Плевен;
да проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за Р Е Ш Е Н И Е № 179 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
2016 година на търговските дружества и внесат в
ОТНОСНО: Създаване на Комплекс за социални
Общински съвет -Плевен в срок до 30.06.2016 го- услуги за деца и семейства
дина протокол от проведения конкурс и предложеНа основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона
ние за експерт-счетоводител.
за местното самоуправление и местната админиМотиви: Настоящото решение е прието на страция, чл.36, ал.5, във връзка с чл.36в, ал.3 от
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, Правилника за прилагане на Закона за социално
ал.1, т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.1, т.9 и т.13, чл.46, подпомагане
чл.47 е чл.49 от Наредба №8 за условията и реда
за упражняване правата на собственик от ОбщиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на Плевен върху общинската част от капитала на
Р Е Ш И:
търговските дружества на ОбС-Плевен и чл.38,
1. Разкрива Комплекс за социални услуги за деца
ал.1 от Закона за счетоводството, по предложе- и семейства, включващ социални услуги „Център за
ние от ПК по „БФП” и ПК по „СПТ”, с вх.№ обществена подкрепа” с капацитет 75 места и „ЦенОбС-0243/15.04.2016 г., на заседание на Общин- тър за настаняване от семеен тип за деца и младежи
ски съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 без увреждания” с капацитет 12 места, като делегиг., Протокол № 08, точка 5 от дневния ред, и е рана от Държавата дейност, считано от 01.07.2016 г.
подпечатано с официалния печат на Общински
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, с анекс
съвет - Плевен.
да извърши съответните промени в сключените доПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев говори за възлагане управлението на включените в
баланси за 2015 г. на търговските дружества с
общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на община Плевен от търговските
дружества за 2015 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет
на дружествата за 2016 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17,
ал.1, т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.1, т.9 и т.13, чл.46,
чл.47 е чл.49 от Наредба №8 за условията и реда
за упражняване правата на собственик от Община
Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Плевен и чл.38, ал.1 от
Закона за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Избира Цветко Петров Цветков за представител на Община Плевен в Общото събрание на акционерите на „Мизия 2000”АД.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 и
т.23от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.221, т.6, т.7 и т.10 от Търговския закон и чл.53, ал.1, т.5 от Наредба №8 на
Общински съвет-Плевен по предложение от Мартин Митев - Председател на ОбС-Плевен, с вх.№ Р Е Ш Е Н И Е № 177 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОбС-0241/10.03.2016 г., на заседание на Общински
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плесъвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано вен с Проект „Подобряване на условията за прес официалния печат на Общински съвет - Плевен. доставяне на модерни образователни услуги в
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев областта на образованието” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
Р Е Ш Е Н И Е № 176 / 27.04.2016 г., гр. Плевен т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и местната администрация

комплекса социални услуги с Фондация „Международна социална служба - България”.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.36,
ал.5, във връзка с чл.36в, ал.3 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0312/14.04.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 8 от днев- бл.”Чайка”, находящ се в гр.Плевен, бул.”Христо
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на Ботев” №48, актуван с АОС №35369/22.04.2009 г.
Общински съвет - Плевен.
2. Безвъзмездното право на ползване да бъде учПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев редено за срок от 5/пет/ години.
3. Разходите, свързани с текущото обслужване и
Р Е Ш Е Н И Е № 180 / 27.04.2016 г., гр. Плевен поддръжка на имота, както и данък сгради и такса
битови отпадъци са за сметка на Сдружение „БАОТНОСНО: Увеличаване капацитета на Цен- ЛИЗ”.
тър за социална рехабилитация и интеграция за
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
жени и деца, претърпели насилие /ЦСРИЖДПН/, сключи с Председателя на сдружението, договор
като делегирана от Държавата дейност
за безвъзмездно право на ползване на имота по т.1,
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона съгласно действащите законови разпоредби и усза местното самоуправление и местната админи- ловията по предходните точки.
страция, чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с ал.1, т.1 от
Мотиви: Настоящото решение е прието на осноПравилника за прилагане на Закона за социално вание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното саподпомагане
моуправление и местната администрация, чл.39,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Увеличава капацитета на Център за социална
рехабилитация и интеграция за жени и деца, претърпели насилие Плевен от 20 места на 30 места,
като делегирана от Държавата дейност, считано от
01.07.2016 г.
Възлага на Кмета на Община Плевен да изготви
мотивирано предложение за увеличаване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и
интеграция за жени и деца, претърпели насилие,
до Директора на Регионална дирекция „Социално
подпомагане”, гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието 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 по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0311/14.04.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 181 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца с увреждания /ЦСРИДУ/ като делегирана от
Държавата дейност
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
Р Е Ш И:
1. Увеличава капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания Плевен от 50 места на 65 места, като
делегирана от Държавата дейност, считано от
01.07.2016 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да изготви мотивирано предложение за увеличаване
капацитета на Центъра за социална рехабилитация
и интеграция за деца с увреждания до Директора
на Регионална дирекция „Социално подпомагане”,
гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието 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 по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0310/14.04.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г.,
Протокол № 08, точка 10 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ал.4 от ЗОС и чл.62, ал.3 и 4 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0268/21.03.2016 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 183 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на
ползване на Сдружение „Асоциация на родители
на деца с епилепсия”, нежилищен имот - частна
общинска собственост, представляващ част от
сграда с идентификатор 56722.660.661.3 - помещение №3 разположено на първи етаж в масивна
сграда построена за Стоматологична поликлиника на бул. „Русе” №1, гр. Плевен, актуван с АОС
№40797/12.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за
общинската собственост и чл.62, ал.3 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 учреди безвъзмездна право на ползване
на Сдружение „Асоциация на родители на деца
с епилепсия” /АРДЕ/ върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение №3, с площ 25,60 кв.м. част от сграда с идентификатор 56722.660.661.3
разположено на първи етаж в масивна сграда
построена за Стоматологична поликлиника
на бул.”Русе”№1, гр. Плевен, актуван с АОС
№40797/12.12.2014 г. за срок от 5 /пет/ години.
Консумативните разходи, свързани с текущото
обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за сметка
на Сдружение „Асоциация на родители на деца с
епилепсия” /АРДЕ/.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него длъжностно лицe да сключи договор за безвъзмездно право на ползване на имота
по т.1, съгласно действащите разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската
собственост и чл.62, ал.3 от Наредба №7 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Плевен
по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0191-1/13.04.2016 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 12 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 182 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право
на ползване на Сдружение „БАЛИЗ” върху недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.660.857.13, находящ се на
бул.”Христо Ботев”№48, гр. Плевен, актуван с
АОС №35369/22.04.2009г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.62, ал.3 и 4 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен

Р Е Ш Е Н И Е № 184 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за
управление на Регионален инспекторат по образованието - Плевен, недвижим нежилищен
имот - частна общинска собственост, находящ
се в административната сграда на ул. „Д. Константинов” №23, гр. Плевен, актуван с АОС
№39762/25.11.2013 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и
чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на
Сдружение „БАЛИЗ” върху недвижим нежилищен
имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.875.5.13, състоящ се от две помещения,
коридор и санитарен възел с обща застроена площ
36 кв.м., разположени в приземния етаж на жил.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление
на Регионален инспекторат по образованието - гр.
Плевен за срок от 5 /пет/ години, недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул.”Д. Константинов”№23,
актуван с АОС №39762/25.11.2013г. представля-

ващ част от самостоятелен обект с идентификатор
56722.660.765.2.8 - офис №437 с площ 15.00 кв.м.,
находящ се на петия етаж от административната
сграда.
Консумативните разходи свързани с текущото
обслужване и поддръжка на имота, както и такса
смет и данък сгради са за сметка на Регионален
инспекторат по образованието /РИО /- гр. Плевен.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за безвъзмездно управление на
имота по т.1 с Началника на Регионален инспекторат по образованието /РИО/ - гр. Плевен, съгласно
действащите разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13,
ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0278/06.04.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

брой 3 (27),
11 май 2016 г.
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от имот - публична общинска собственост, за възмездно право на поставяне на преместваем обект
- павилион за хранителни стоки, с площ 10,00 кв.м.
в УПИ І - „За озеленяване”, кв.67 по плана на гр.
Славяново на основание чл.56 от ЗУТ съгласно
схема за разполагане, съгласувана на 10.03.2016 г.
от Главния архитект на Община Плевен.
2. Приема начална месечна цена за отдаване под
наем на частта от имота по т.1 в размер на 50,00 лв.
без включен 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, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ,
чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет
- Плевен, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0211-2/06.04.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 15 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 185 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на имот, представляващ целия първи етаж от административна сграда - Кметство, находящ се в УПИ І, кв.7 по плана
на с.Ралево, актуван с АОС №31310/30.10.1998
г. от публична в частна общинска собственост
и учредяване безвъзмездно право на ползване на
„Народно читалище Слънце - 1927” - с. Ралево,
върху част от общински недвижим нежилищен
Р Е Ш Е Н И Е № 187 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
имот - частна общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местОТНОСНО: Отдаване под наем на част от
ното самоуправление и местната администрация, имот - публична общинска собственост, за постачл.6, ал.1 и 3, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.2, ал.2 и чл.62, вяне на преместваем обект - павилион, в УПИ V ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
„За озеленяване”, кв.28б, по плана на с.Радишево,
на основание чл.56 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
Р Е Ш И:
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест1. Отменя Решение №225/08.05.1997 г. на Об- ната администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от
щински съвет - Плевен, в частта му, в която имо- ЗУТ, чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Общински сътът е обявен за публична общинска собственост вет - Плевен, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2
и обявява недвижим нежилищен имот, предста- от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
вляващ целият първи етаж от масивна двуетажна
административна сграда застроена върху 300 кв.м.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
през 1977 г., находящ се в УПИ І, кв.7 по плана на
Р Е Ш И:
с.Ралево, за частна общинска собственост.
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ год.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване вър- част от имот- публична общинска собственост,
ху недвижим, нежилищен имот, частна общинска за възмездно право на поставяне на преместваем
собственост, представляващ помещения №2, №3 и обект - павилион за хранителни стоки, с площ
№4, съгласно приложено архитектурно заснемане 18,00 кв.м. в УПИ V - „За озеленяване”, кв.28б
с обща застроена площ 122, находящи се на първия по плана на с.Радишево на основание чл.56 от
етаж от двуетажна административна сграда, нахо- ЗУТ съгласно схема за разполагане, съгласувана
дящ се в УПИ І, кв.7 по плана на с. Ралево на „На- на 04.04.2016 г. от Главния архитект на Община
родно читалище Слънце - 1927”, - с.Ралево.
Плевен.
3. Безвъзмездно право на ползване да се учреди
2. Приема начална месечна наемна за отдаване
за срок от 10 /десет/ години. Консумативните раз- под наем на частта от имота по т.1 размер на 30,00
ходи, свързани с текущото обслужване и поддръж- лв. без включен ДДС.
ка на имота, както и такса смет са за сметка на „На3. Отдаването под наем на частта от имота по т.1
родно читалище Слънце-1927” - с.Ралево.
да се извърши чрез публичен търг с тайно надда4. Помещения №2 и №4 да се ползват съвмест- ване чрез предварително представяне на предлоно с Клуба на хора с увреждания и пенсионери - женията на участниците в Администрацията на
с.Ралево.
Община Плевен и начална месечна съгласно т.2.
5. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да опресключи договор за безвъзмездно право на ползване дели депозит за участие както и да назначи комина имота по т.2 и т.3, съгласно действащите законо- сия, която да организира и проведе търга.
ви разпоредби и условията по предходните точки.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или опраМотиви: Настоящото решение е прието на осно- вомощено от него лице да сключи договор за наем
вание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само- със спечелилия участник.
управление и местната администрация, чл.6, ал.1
Мотиви: Настоящото решение е прието на оснои 3, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.2, ал.2 и чл.62, ал.3 от вание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по пред- Закона за местното самоуправление и местната
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ,
Плевен, с вх.№ ОбС-0211-2/06.04.2016 г., на засе- чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на - Плевен, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от
27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 14 от дневния Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по предред, и е подпечатано с официалния печат на Об- ложение от Георг Спартански - Кмет на Община
щински съвет - Плевен.
Плевен, с вх.№ ОбС-0306/13.04.2016 г., на засеПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев дание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 16 от дневния
Р Е Ш Е Н И Е № 186 / 27.04.2016 г., гр. Плевен ред, и е подпечатано с официалния печат на ОбОТНОСНО: Отдаване под наем на част от щински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект - павилион, в УПИ І „За озеленяване”, кв.67 по плана на гр. Славяново, Р Е Ш Е Н И Е № 188 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
на основание чл.56 от ЗУТ
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, имоти - публична общинска собственост в училиал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление ща
и местната администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС,
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
чл.56 от ЗУТ, чл.15, ал.2 от Наредба №15 на Об- т.8 от Закона за местното самоуправление и местщински съвет - Плевен, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ната администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.14,
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съ- чл.79, чл.85, ал.1, т.1, чл.98 и чл.103 от Наредба
вет - Плевен
№7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ год. част

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
отдаване под наем, чрез предварително представяне на предложенията в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/
години на части от имоти публична собственост за:
- Ученически стол в ОУ „Св. Климент Охридски”
Плевен с площ 200 кв.м., при първоначална наемна месечна цена 170,00 лв.. Депозит за участие
200,00 лв.;
- Ученически стол в СОУ „Иван Вазов” Плевен с
площ 592 кв.м., при първоначална наемна месечна
цена 503,00 лв.. Депозит за участие 200,00 лв.;
- Ученически стол в ОУ „Йордан Йовков” Плевен
с площ 150 кв.м., при първоначална наемна цена
128,00 лв.. Депозит за участие 200,00 лв.;
2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред Комисията в деня и часа, обявени за
провеждане на търга за отдаване по наем за срок
от 5/пет/ години на части от имоти публична собственост за:
- Бюфет за закуски в МГ „Гео Милев” Плевен
на І етаж с площ 65кв.м. при първоначална месечна цена 923,00 лв.. Депозит за участие 300,00
лв.;
- Бюфет за закуски в МГ „Гео Милев” Плевен
на ІV етаж, с площ 11 кв.м. при първоначална
месечна цена 152,00 лв.. Депозит за участие
200,00 лв.;
- Щанд за ученически пособия в СОУ „Иван
Вазов” Плевен с площ 10 кв.м. при първоначална месечна цена 45,00 лв. Депозит за участие
100,00 лв.;
- Бюфет за закуски в ГПЧЕ Плевен на І етаж с
площ 19 кв.м. при първоначална месечна цена
262,00 лв. Депозит за участие 300,00 лв.;
- Бюфет за закуски в ГПЧЕ Плевен на ІІ етаж с
площ 18 кв.м. при първоначална месечна цена
248,00 лв. Депозит за участие 300,00 лв.;
- Бюфет за закуски в СОУ „Стоян Заимов” Плевен с площ 14 кв.м. при първоначална месечна
цена 193,00 лв. Депозит за участие 300,00 лв.;
- Бюфет за закуски в НУ „Единство” Плевен с
площ 52 кв.м. при първоначална месечна цена
52,00 лв. Депозит за участие 200,00 лв.;
Предложените месечни наемни цени са на база
брой ученици съгласно Решение №034/31.01.2008
г., приложение №3 на Общински съвет - Плевен,
актуализирано в т.3 ученически столове, с оценка
за наем на помещения ученически столове, от лицензиран оценител.
Ползването на имотите по т.1 и т.2 от спечелилият съответната процедура наемател не може да
пречи или ограничава учебните дейности в учебното и детско заведение.
Възлага на Кмета на Община Плевен:
Да назначи комисия, която да организира и проведе процедурите по т.1 и т.2 от настоящото Решение.
Да утвърди конкурсни и тръжни правила за процедурите по т.1 и т.2 от настоящото Решение.
Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от ЗОС,
чл.14, чл.79, чл.85, ал.1, т.1, чл.98 и чл.103 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0304/13.04.2016г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 17
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 189 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за
изграждане на надземни гаражи върху общински
поземлен имот с идентификатор 56722.655.21
- УПИ І, кв.700е по плана на град Плевен,
ж.к.”Сторгозия”, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от
ЗОС, чл.58, ал.1, т.2, 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 учреди право на строеж върху общински недвижим имот, находящ се в град Плевен,
ж.к.”Сторгозия”, представляващ урегулиран поземлен имот с идентификатор с идентификатор
56722.655.21 - УПИ І, кв.700е, отреден за надземни гаражи, актуван с АОС № 35238/07.07.2008г.,
за изграждане на предвидените по действащия
ПУП-ПЗ 19 броя гаражни клетки, всяка с площ
24,54 кв.м., чрез публичен търг с тайно наддаване,
с предварително представяне на предложенията от
участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 80,00 лева без ДДС за
1 кв.м. ЗП и депозит за участие в размер на 10 % от
първоначалната цена на правото на строеж.

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 предварителен договор за учредяване
право на строеж със спечелилите участници, при
сключването, на който да се заплати цената, изчислена върху предвидената застроена площ и достигната на търга цена.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да
сключи договор за учредяване право на строеж,
след одобряване на инвестиционен проект, при
сключването, на който да се заплати остатъка от
цената на правото на строеж, ако площта на новопроектираните гаражи е по-голяма от предвидената съгласно нормативните изисквания, със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС,
чл.58, ал.1, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от
Наредба №7 на Общински съвет- Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0315/14.04.2016 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 18 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

яване под улица, между ок632б - 632в-632г, разположена между кв.36а и кв.36б по плана на гр.
Плевен - публична общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице, да допусне с мотивирано предписание на основание чл.135, ал.3 при условията
на чл.188 от Закона за устройство на територията,
да се изработи проект за изменение на действащия
Подробен устройствен план - застрояване под улица, между ок632б-632в-632г, разположена между
кв.36а и кв.36б по плана на град 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.188 от Закона за
устройство на територията и чл.8, ал.1 от Закона
за общинската собственост по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0319/15.04.2016 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 21 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 192 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.01.2016 г.
- 31.03.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Р Е Ш Е Н И Е № 190 / 27.04.2016 г., гр. Плевен във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командиОТНОСНО: Разрешение за изработване на ровките в страната
проект за подробен устройствен план - план за
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
застрояване за поземлени имоти 082020 и 082016
Р Е Ш И:
в местността „Каменна могила” в землището на
1. Одобрява извършените разходи за командировс. Опанец, парцеларни планове на елементите на
техническата инфраструктура и одобряване на ки в страната от Председателя на Общински съвет
Задание за изработване на подробен устройствен - Плевен за периода 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г. в
размер на 70,65 лв.
план
Мотиви: Настоящото решение е прието на осНа основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и мест- нование чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
ната администрация, при спазване разпоредбите самоуправление и местната администрация, във
на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировкина земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, те в страната по предложение от Мартин Митев ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№
ОбС-0324/15.04.2016 г., на заседание на Общински
на територията
съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ
082020 и част от ПИ 082016 /100 кв.м./ в местност- Р Е Ш Е Н И Е № 193 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
та „Каменна могила” в землището на с. Опанец и
ОТНОСНО: Отчитане средствата за команпарцеларни планове на елементите на техническа- дировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за
та инфраструктура.
периода 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г.
2. Одобрява заданието за изработване на ПодроНа основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местбен устройствен план - План за застрояване за ПИ ното самоуправление и местната администрация,
082020 и част от ПИ 082016 /100кв.м./ в местност- във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командита „Каменна могила” в землището на с. Опанец и ровките в страната
парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опраР Е Ш И:
вомощено лице да извърши необходимите правни
1. Одобрява извършените разходи за командировки
и фактически действия, съгласно разпоредбите на в страната от Кмета на Община Плевен за периода
Закона за устройство на територията, свързани с 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г. в размер на 70,65 лв.
изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на осноРешенията по чл.124а от Закона за устройство на вание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоутериторията не подлежат на оспорване, съгласно правление и местната администрация, във връзка с
чл.124б, ал.4.
чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страМотиви: Настоящото решение е прието на ос- ната по предложение от Георг Спартански - Кмет
нование чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0321/15.04.2016 г.,
от Закона за местното самоуправление и местна- на заседание на Общински съвет - Плевен, провета администрация, при спазване разпоредбите на дено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 23 от
чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона за опазване на дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
земеделските земи, на основание чл.124а, ал.1, на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство
на територията по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- Р Е Ш Е Н И Е № 194 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
0319/15.04.2016 г., на заседание на Общински съОТНОСНО: Схема за поставяне на паметник
вет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол
на княз Карол І в парковата среда на Музей „Ос№ 08, точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с
вобождението на Плевен 1877 г.” на основание
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
чл.57 от ЗУТ
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Р Е Ш Е Н И Е № 191 / 27.04.2016 г., гр. Плевен и чл.22, ал.1, във връзка с чл.25, ал.4 от Наредба
ОТНОСНО: Заявление за изменение на Подро- №15 на Общински съвет - Плевен, както и чл.57 от
бен устройствен план - застрояване под пешеход- Закона за устройство на територията
на улица между ок632б-632в-632г, разположена
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
между кв.36а и 36б по плана на гр. Плевен, съгласР Е Ш И:
но разпоредбите на чл.188 от Закона за устрой1. Приема предложение за поставяне на паметство на територията
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, ник на княз Карол І в парковата среда на Музей
т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и „Освобождението на Плевен 1877 г.”, съгласно
местната администрация, чл.188 от Закона за ус- приложените графични материали.
2. Възлага на Главния архитект на Община Плетройство на територията и чл.8, ал.1 от Закона за
вен или оправомощено лице, след съгласуване с
общинската собственост
Министерство на културата да издаде разрешение
за поставяне.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мотиви: Настоящото решение е прието на осноР Е Ш И:
1. Дава съгласие за допускане на изменение на вание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоудействащия Подробен устройствен план - застро- правление и местната администрация, във връзка с
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чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0321/15.04.2016 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 24 от
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е № 195 / 27.04.2016 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличение на капитала и промяна на вида акции от капитала на „Тибор” ЕАД и
свързаните с тези промени изменения на Устава
на „Тибор” ЕАД
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.192, ал.1 от Търговския закон, чл.16, чл.24,
ал.1, т.2 и 3 от Наредба №8 на Общински съветПлевен, чл.16, т.1 и 2 от Устава на „Тибор” ЕАД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Променя вида на акциите от капитала на „Тибор” ЕАД, ЕИК 114106477 от поименни безналични на поименни налични.
2. Увеличава капитала на „Тибор” ЕАД, ЕИК
114106477, седалище и адрес на управление: 5800
град Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг”
№17 от 1 116 000 /един милион сто и шестнадесет
хиляди/ лева на 1 416 000 /един милион четиристотин и шестнадесет хиляди/ лева чрез издаване на
нова емисия от 300 000 /триста хиляди/ поименни
налични акции с номинална стойност от 1 /един/
лева всяка една.
3. Емисионната стойност на новата емисия от
300 000 /триста хиляди/ поименни налични акции е
равна на номиналната стойност на новата емисия - 1
/един/ лева за всяка една акция от новата емисия.
4. Община Плевен, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Тибор” ЕАД, ЕИК
114106477, да запише всички 300 000 /триста хиляди/ поименни налични акции от новата емисия от
увеличението на капитала срещу сумата от 300 000
/триста хиляди/ лева.
5. Във връзка с решенията по т.1-4 по-горе, приема следните изменения в Устава на „Тибор” ЕАД,
ЕИК 114106477.
5.1. чл.6 от Устава придобива следната нова редакция:
„Дружественият капитал е с номинална стойност
1 416 000 /един милион четиристотин и шестнадесет хиляди/ лева.;
5.2. чл.7 от Устава придобива следната нова редакция:
„Капиталът е разпределен в 1 416 000 /един милион четиристотин шестнадесет хиляди/ броя поименни налични акции с право на глас с номинална
стойност от 1 /един/ лева всяка една.”;
5.3. Чл.10 от Устава придобива следната нова редакция:
„ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Чл.10 /1/ Срещу записаните акции, на акционера
се издава временно удостоверение. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения.
/2/ Временните удостоверения се подписват от
членовете на Съвета на директорите.
/3/ Във временното удостоверение се посочва
фирмата, седалището и адреса на управление на
дружеството, името на акционера, размерът на капитала и общият брой на акциите на дружеството,
броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
/4/ Временното удостоверение може да бъде
прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции”.
5.4. чл.11 от Устава придобива следната нова редакция:
„ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ.
чл.11 /1/ Акциите се прехвърлят с джиро.
/2/ Прехвърлянето на акции има действие по
отношение на дружеството след вписването му в
книгата на акционерите.
/3/ В дружеството се води книга за акционерите,
в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или
ЕИК на притежателите на поименните акции и
се отбелязват видът, номиналната и емисионната
стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.”
Мотиви: Настоящото решение е прието на
чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.192,
ал.1 от Търговския закон, чл.16, чл.24, ал.1, т.2
и 3 от Наредба №8 на Общински съвет-Плевен,
чл.16, т.1 и 2 от Устава на „Тибор” ЕАД по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0323/27.04.2016 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.04.2016 г., Протокол № 08, точка 24
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ПАÌЕТ

брой 3 (27),
11 май 2016 г.

6

Áелеæити българи - възроæденци,
З

а първи път на празника - 15 май, Община Плевен организира
шествие с портрети на велики българи - родени, живели, работили и свързали завинаги името си с нашия град. Сред тях са народни
будители, революционери, политици и благодетели - прославили името на
Плевен и допринесли с делата си за развитието му. Признателните потомци тачат паметта на предците си, а Регионалният исторически музей
- Плевен е подредил реликви, свързани с живота и дейността им.
ДАНАИЛ ХРИСТОВ ПОПОВ
(1840 - 1909)

ХАДЖИ БЕНЧО НИКОЛОВ
СИМЕОНОВ (1836 - 1876)

Дружество за търговия със зърнени храни,
което по-късно прераства в известната в
Плевенския край „Житарска компания”.
Той е един от основателите и член на плевенски революционен комитет, читалището, спомоществовател на възрожденска
книжнина. Кмет е на града непосредствено
след Освобождението.

ПРОКОПИ ПОПАЛЕКСИЕВ
ДЯНКОВ (1851 - 1927)

е в крака, заловен, изправен пред турския съд в
Русе и осъден на смърт чрез обесване.

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА
(1815 - 1898)

Ботев четник, участва в първото голямо
сражение при Милин камък на 18 май 1876 г.,
в което е ранен. Поради този факт се предполага, че след оттегляне на четата от позициите на
Милин камък той е изостанал и впоследствие е
убит от турците.

СИМЕОН КОЦОВ (1838 - 1877)
Изтъкнат представител на национално-освободителното движение от периода на Българското Възраждане. Пръв съидейник и деен
съратник на Васил Левски при изграждане на
Вътрешната революционна организация. С
неговото съдействие през май 1869 г. Васил
Левски създава в Плевен първия в страната
местен революционен комитет, с което поставя началото на изграждане на организацията.
Всеотдайната патриотична дейност на Данаил
Попов е високо оценена от Левски, от много
негови съвременници, както и от бъдещите му
изследователи. Достойните дела и живот на
Данаил Попов заслужено му отреждат първо
място сред видните плевенски граждани през
последните две столетия.

През 1840 г. създава в Плевен първото в
страната светско девическо училище. Дванадесет години работи неуморно, с любов и себераздаване за утвърждаването му. Под влияние
на плевенското девическо училище след него
подобни такива възникват в цялата страна.

ДИМИТЪР КОЦОВ
(1854 - 1893)

КОСТАКИ ХАДЖИПАКОВ
(1845 - 1867)

Един от известните в Плевенския край търговци на манифактурни стоки. Успешната търговска дейност му осигурява натрупване на капитали, които влага в кредитното дело. Сериозна
е и обществената му дейност - председател на
плевенския революционен комитет, един от основателите на читалището през 1869 г. Той е един
от дейните спомоществователи на възрожденска
книжнина. Благороден е жестът му да завещае
част от състоянието си на плевенското девическо
училище и църквата „Св. Николай”.

Ботев четник, десятник на четата „Св.
Георги”. Участва във всички сражения до
разпокъсване на четата при с. Лютиброд.
Заловен от турците на 23 май. Откаран през
Враца и Видин в Русе. Осъден е на доживотен затвор в окови. Излежава присъдата в
крепостта Сен Жан д’Акр. След подписване
на Санстефанския договор през Египет се
връща в България. Участва в първата комисия за установяване лобното място на Христо Ботев. Член е на комисията по приемане
на Военноисторическите музей в Плевен,
Пордим, Горна Студена и Бяла. За заслугите му в Националноосвободителното движение е награден с орден и осем медала, а
през 1922 г. е провъзгласен за почетен член
на Съюза на запасните подофицери в България.

ГЕОРГИ ГРЪНЧАРОВ
(1844 - 1903)

АТАНАС КОСТОВ (1838 - 1886)

Един от най-изявените плевенски революционери от четническия период на националноосвободителното движение. Работи в Гюргево като учител и търговец. След призива на
Раковски за организиране и изпращане на бунтовни чети в Българско, Костаки решително
изоставя мирните си занимания и с присъщия
си ентусиазъм се включва в революционната
борба. Избран е за писар в четата на Филип
Тотю и е един от най-близките помощници на
войводата. На 14 май 1867 г., в навечерието на
преминаване на Дунава, той прочита закона,
пред който всички се заклеват. Костаки е между 12-те останали живи четници, с които Филип Тотю пробива кордона на турската потеря
в боя при с. Върбовка, Великотърновско. Ранен

Един от активните дейци в културно-просветния и обществено-политически живот в
страната преди и след Освобождението. Произхожда от два известни плевенски възрожденски рода - Попхинови и Коцови. Получил
добро образование в Плевен, Габрово, Загреб
и Букурещ, той учителства в Плевен,Свищов
и Видин. Училищен инспектор е в Русенски
и Видински учебни окръзи. От 1891 г. е поддиректор на Народната библиотека в София.
Автор е на много учебници, учебни помагала и публикации с педагогическа тематика;
преводач е на историческа и художествена
литература и редактор-издател на научнопопулярното списание „Венец”. Като кореспондент на в-к „Българин” той отразява първото
най-голямо събитие в историята на следосвобожденска България - Учредителното събрание от 1879 г., където излага собствени
възгледи за единство на славянските народи,
за демократично устройство и национално
обединение на България.

Известен търговец на колониални стоки и зърнени храни през периода на Възраждането. Той е един от създателите на

Един от най-заслужилите просветни и
културни дейци в Плевен през Възраждането и началните години след Освобождението.
Син на даскал Димо, ученик на Емануил Васкидович, дългогодишен учител. През 1871 г. в
Щип изучава звучната метода, въведена същата
година в плевенските първоначални училища.
Автор е на Устав и програма на Плевенското
българско училище, чиято цел е подобряване
на организацията и управлението на учебното дело в града. Той е един от най-активните
разпространители на възрожденска книжнина.
Благодарение на неуморната му дейност, от
1872 г. започва организирано книгоразпространение в Плевенския край.
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свързали името си завинаги с Плевен
ГЕОРГИ ЯКОВ КИРКОВ
(1848 - 1903)

фонов дава твърде много с написването
на „История на града Плевен до Освободителната война”, резултат на дългогодишна упорита изследователска работа
и заслужено получава престижното признание - „историкът на Плевен”.

ИВАН ДАНОВ (1885-1947)

ИВАН МИНДИЛИКОВ
(1898-1944)

Интелигентен, високообразован, с
разностранни интереси плевенчанин; общественик, книжовник, математик. Той
е секретар на Учредителното събрание,
директор на Народната библиотека, директор на Картографския институт, член
на БАН. Може да се каже, че е дарител
от ранга на Евлоги и Христо Георгиеви,
защото в завещанието си дарява 200 000
лв. на Българска академия на науките.
Георги Яков Кирков е първият биограф
на Васил Левски.

АКАД. ЮРДАН ТРИФОНОВ
(1864-1949)

Виден български учен - енциклопедист, един от първостроителите на родната наука. Почетен доктор на Софийския
университет със значими проучванията
в областта на българското езикознание и
на старобългарския език, на българската
литература през Средновековието и възрожденската ни литературна история, на
фолклористиката и българската история политическа, църковна, културна.
За своя роден град акад. Юрдан Три-

Гражданин и общественик, политик
и кмет на Плевен от 1923 до 1931 г. Осемгодишното му управление оставя ярка
диря в общественото, стопанското и културно развитие на Плевен и допринася
много за превръщането му в модерен
град с европейски облик и развита икономика.
В резултат на перспективното мислене на Миндиликов в Плевен са създадени
първите в страната доходоносни общински стопански предприятия, които се самоиздържат и реализират печалба като
електрическата централа и модерната кланица с хладилна инсталация. По негова
инициатива е модернизиран и известният
в страната ни и на Балканите Сър пазар пазар за добитък. През 1930 г. е построена
гара в непосредствена близост до града.
Общественикът Миндиликов е член
на читалищното настоятелство. От януари 1929 г. издава и в. „Народна дума”, на
страниците на който чертае пътищата за
просперитета на Плевен.
Той е и един от учредителите на Съюза на градовете и активен негов деятел.
Като член на управителното тяло на Съюза Миндиликов има принос в огромната му дейност за реорганизирането на
общините в модерни, отговарящи на времето си институции и за осъвременяване
на законодателството свързано с тях.
Родолюбецът Иван Миндиликов, очертал новата стопанска физиономия на
града, положил солидна основа за бъдещото му развитие, дал всичко от себе си
Плевен да бъде водещ икономически и
културен център оставя дълбока и трайна следа на общинско творчество в историята на Плевен.

Името на Иван Данов е тясно свързано с развитието на цялостния културен и
книжовен живот на Плевен за период от
над четиридесет години. Изтъкнат библиотековед, методист и библиограф, той
има значителен принос за развитието на
библиотечното дело в България и поставянето му на научна основа. Чрез дейността си утвърждава библиотеката на
читалище „Съгласие” като активен методически център по въпросите на библиотечната наука и практика
Наред с това е и един от първостроителите на музейното дело в Плевен. Краевед
и уредник на музейната сбирка на археологическото дружество, Иван Данов е със
заслуги в проучването и съхраняването
на културно-историческото наследство на
Плевен и региона.

Неговият голям поетически талант дарява
нашата литература с 23 стихосбирки и
един сборник с разкази “Русалска поляна”.
Ракитин остава в българската литература като най-нежния художник и певец на
родния край и живата българска природа,
най-хармоничният и най-жизнерадостният от всички български поети. Името му е
тясно свързано с културния живот на Плевен. Развива активна литературно-публицистична и читалищна дейност. Участва в
редактирането и издаването на плевенски
вестници и списания - сп. “Родна мисъл”,
в. „Вит” и в. “Съгласие”, възпоменателен
сборник “11 декември 1927”. Дългогодишен член на настоятелството на читалище
“Съгласие”, пръв председател на Окръжния читалищен съюз и член на Управителния съвет на Върховния читалищен съюз
в България. Същевременно е и дългогодишен учител в Мъжката гимназия и Лозаровинарското училище.

ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ
(1841 - 1918)

НИКОЛА РАКИТИН (1885 - 1934)

Значим български поет, учител, читалищен деец, директор на Военно-историческите къщи и музеи в града. В продължение на 26 години живее и твори в Плевен.

Най-големият плевенски дарител, наречен от признателното гражданство „Благодетелят”. Личното му преуспяване като
търговец е свързано с щедри дарения. Неговият житейски девиз е „Народни пари
- за народни добрини”. През 1908 г. подарява голяма и модерна за времето си триетажна сграда в центъра на града на стойност 4 млн. лв., с приходите от наемите на
която да се построи сиропиталище в града.
Желанието на дарителя е изпълнено през
1934 г., когато в близост до Скобелевия
парк е изградено сиропиталище „Княгиня
Евдокия”. Димитър Константинов прави
още много дарения - за издръжката и обзавеждането на църквата „Св. Николай” в
Плевен, за строежа на казармата на 4-ти
пехотен Плевенски полк и издръжката на
полка по време на Балканската и Първата
световна война. През 1915 г. в Плевен тържествено е открита мъжка прогимназия,
построена с предоставените от него 2 млн.
лв, наречена „Димитър Константинов”.
Днес там се помещава професионална
гимназия по текстил и облекло. Погребан е
в двора на църквата „Св. Николай”.
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