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Встъпителна пресконферен-
ция и официална церемония 
„Първа копка“ във връзка с из-
пълнение на проект „Осигуря-
ване на устойчива градска среда 
на Плевен” по договор за БФП № 
BG16RFOP001-1.007-0001-C01 
от 16.12.2016 г. се проведе през 
юни. Проектът се осъществя-
ва с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014 - 2020 г., про-
цедура BG16RFOP001-1.007 
„Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстано-
вяване и развитие 2014 - 2020 
Плевен“, като част от Проце-
дура  BG16RFOP001-1.001-039 
„Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановя-
ване и развитие 2014 - 2020“ по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.

Проектът се изпълнява като 
част от одобрената инвести-
ционна програма на Община 
Плевен и включва дейности 
по инвестиционен приоритет 
„Градска среда“. Дейностите 
обхващат рехабилитация и ре-
конструкция за обновяване на 

общо 30 обекта от обществени-
те пространства за отдих, в това 
число Градска градина и Водна 
каскада на пл. „Възраждане”, 
пл. „Стефан Стамболов“, детски 
и спортни площадки, пешеход-
ни мостове и улици. 

Чрез изпълнението на пред-
видените дейности ще бъде 
реализирана основната цел на 
проекта - постигане на устой-
чива и екологична градска среда 

с подобрени качества на живот, 
нова социална среда и възмож-
ности за икономическо разви-
тие, чрез интегрирано въздейст-
вие и синергичен ефект върху 
територията и населението на 
Плевен. Специфичните цели, 
които ще бъдат постигнати, са 
свързани с развитие на физиче-
ската и жизнена среда в града 
чрез повишаване на нейното ес-
тетическо и екологично качест-
во, осигуряване на достъпност 
за лица в неравностойно поло-
жение, устойчивост и безопас-
ност, развитие и утвърждаване 
на пълноценен начин на живот 
чрез осигуряване на среда, при-
тежаваща всички условия за от-
дих, игра и спорт, подобряване 

Официално стартира реконструкцията 
на знакови обекти по евро проект 

По повод 140 години от Плевенска-
та епопея  и 40 години от изграждането 
на Панорама „Плевенска епопея 1877 
г.” Община Плевен и Регионалният во-
енноисторически музей - Плевен, обя-
вяват дарителска кампания „Заедно да 
съхраним историческата памет” за съ-
биране на материали - вещи, снимки, 

документи, грамоти, юбилейни сувенири и др., свързани с ис-
торията на изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 
г.”, с участието на гражданите на Плевен в строителството, със 
спомени на дарители и участници. Целта е дарените материали 
да се регистрират във фонда на музея и да се използват за създа-
ването на постоянна експозиция  за изграждането на Панорама 
„Плевенска епопея 1877 г.” 

Инициативата ще завърши с изложба, която ще бъде пред-
ставена в навечерието на 40-годишния юбилей на Панорама 
„Плевенска епопея 1877 г.” 

Материалите ще се обработят дигитално и в бъдеще ще бъ-
дат достъпни чрез електронната страница на Регионалния воен-
ноисторически музей - Плевен.

Отзовалите се на инициативата граждани ще получат дари-
телска грамота. 

Телефони за контакт: 
064/ 830 251 - Централа на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”

0877 145 376 - Отдел „Връзки с обществеността”
0877 145 571 - Отдел „Научноекспозиционен и фондове

и научен архив” 

Êампания за съхраняване на историческата
памет обявяват Община Плевен и Панорама

„Плевенска епопея 1877 г.”

състоянието на общинската път-
на инфраструктура с цел осигу-
ряване на по-добра мобилност и 
превенция на пътни инциденти, 
постигане на ресурсна ефектив-
ност и намаляване на вредното 
въздействие върху околната сре-
да и климатичните промени. 

Проектът ще бъде реализи-
ран в рамките на две години и 
половина и е с общ бюджет от 
13 844 761 лева, които пред-
ставляват 100% безвъзмездна 
финансова помощ за Община 
Плевен. От тях 2 076 714 лв. е 
националното съфинансиране 
и 11 768 047 лв. е европейското 
съфинансиране. 

На церемонията на симво-
личната първа копка на проекта 

кметът на Община Плевен Георг 
Спартански изказа благодарност 
на предишната администрация, 
която е изработила проекта и 
подчерта, че сега е важно не как 
ще стартира, а как ще приклю-
чат строително-ремонтните дей-
ности. Защото е важно това да 
стане в срок и без да се правят 
компромиси, за да не се стига до 
финансови корекции.

Презентация на проекта 
„Осигуряване на устойчива 
градска среда на Плевен” на-
прави Евгени Генов - ръководи-
тел на проекта, а подробности 
за реконструкция на Водната 
каскада, сподели на пресконфе-
ренция инж. Марийка Ивано-
ва - координатор строителство. 
Средствата са в размер на 2 461 
202 лв., като се предвижда ця-
лостно почистване, демонтажни 
работи, почистване на бетоно-
вите повърхности на дъната и 
стените на Каскадата, и цялост-
на реконструкция на помпеното 
помещение. Основно ще бъдат 
реновирани настилките по ця-
лото протежение. Ще бъдат 
поставени клинкерни плочи на 
площ от 2 606 кв. м и настил-
ка от гранитни плочи на площ 
от 859 кв. м. Предвидени са 60 
нови пейки - с и без облегалки. 
Средата на Водната каскада ще 
бъде обогатена с 40 бетонови 
саксии, в които ще се засаждат 
цветя. Каскадата ще разполага 
и с нови съвременни помпи, 
ще бъде подновено парковото 
осветление, което ще корес-
пондира с това на централния 
площад. Предвижда се монти-
рането на нови 52 стълба и 10 
прожектора. 

Продължава на стр. 2
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„За мен е чест да бъда кмет на 
Плевен по време на честването 
на 140-годишнината от неговото 
освобождение. Днешната кон-
ференция е едно добро начало 
на тържествените мероприятия, 
посветени на битката за Плевен 
и нейното огромно значение за 
изхода на Руско-турската война, 
която връща България на карта-
та на Европа след 500-годишно 
забвение... Важно е да откроим 
значението на Плевен, защото 
всички знаете, че две са епопеи-
те, решили изхода на войната 
- Шипченската и Плевенската. 
Трябва да имаме отговорността 
да се отнасяме към собствените 
си светли дати и годишнини до-
стойно, честно и почтено, за да 

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На 12 юли 2017 г. - СРЯДА  
от 14.00 ч:
Незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.651.601, с площ 13484 кв.м –

УПИ I – 651.601, кв. 603а, отреден за производствена и складова дейност, находящ се в 
град Плевен, Западна индустриална зона, при първоначална цена 270 000 лв. без ДДС 
и депозит за участие 27 000 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за имота, нов търг за него 
ще се проведе на 26.07.2017 г. в същия час и при същите условия.

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Общи-
на Плевен, пл.”Възраждане” № 2. 

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС. 
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 26.06.2017 г. до 12.00 ч. на 11.07.2017 г. в 

Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят 

в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, 
до 16.00 ч. на 11.07.2017 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, тръжна документация ще се закупува 
от 13.07.2017 г. до 12.00 ч. на 25.07.2017 г, в Центъра за административно обслужване 
на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие 
в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Пле-
вен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 25.07.2017 г.
Телефони за контакти: отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324 и 881-310

На основание Решениe 590/30.05.2017 г. на Общински съвет Плевен,
ОБщИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАйНО НАДДАВАНЕ,

ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА,
ЗА ПРОДАЖБА НА ОБщИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ:

имаме самочувствието на горди 
българи в една съвременна Ев-
ропа”, каза Георг Спартански.

Тема на научните доклади и 
изказвания  бяха трите щурма 
за освобождението на Плевен, 
мястото на Плевенската епопея 
в Руско-турската освободител-
на война и взаимоотношенията 
между България и Русия днес.
Всички участници в дискусия-
та бяха категорични, че преди 
обявяването на войната Русия 
не е била готова - нито икономи-
чески, нито политически. Акад. 
Константин Косев посочи доку-
мент на генерал Хазенкампф, 
който е участвал в тогавашните 
разговори при император Алек-
сандър Втори и военния ми-

Значението на Плевенската епопея от 1877 г. дискутираха 
български и руски учени

Научна конференция на тема „140 години от Плевенската епо-
пея. Мястото и значението на битката за Плевен в Руско-турска-
та освободителна война“, се проведе в зала „Руско-турска война 
1877-78 г.” на Регионалния военноисторически музей. Във форума 
участваха акад. Константин Косев, проф. Андрей Пантев, княз 
Александър Трубецкой - председател на Сдружение „Памет за импе-
раторската гвардия“, Дмитрий Володихин - професор в Московския 
държавен университет, Пьотр Мултатули -  доктор на историче-
ските науки, Румен Петков и Януш Донев - членове на Инициативния 
комитет за отбелязване 140-годишнината от Освобождението на 
Плевен от турско робство. Присъстващите бяха приветствани от 
Георги Първанов - Президент на Република България /2002 - 2012 г./ 
и кмета на Община Плевен Георг Спартански.

нистър Милютин. В него е за-
писано, че Русия не е готова за 
война, но Милютин заключава, 
че военните действия са отбра-
нителни. 

Княз Александър Трубецкой 
изрази възхищението си от на-
чина, по който се пази паметта 
на загиналите за освобождение-
то на Плевен - „Скобелев парк”, 
„Лавров парк”, Панорама „Пле-
венска епопея 1877 г.”, музеите 
в Плевен, Гривица и Пордим. 

Дмитрий Володихин - про-
фесор в Московски държавен 
университет разказа интересни 
факти от борбата между руски-
те плавателни съдове и турския 
флот по река Дунав, а докторът 

на историческите науки Пьотр 
Мултатули беше категоричен, 
че когато идеш на връх Шип-
ка и след това посетиш Плевен 
разбираш ясно, че ние сме два 
народа, които са свързани кръв-
но и духовно. Паметта на тази 
война е свещена и такава ще 
остане - каза по време на диску-
сията ученият. Името „Плевен” 
по света носят 22 улици и това 
е така, защото тук, по време на 
Руско-турската война се спре-
щат две големи имперски сили 
- едната, която е разположена на 
два континента, а другата - на 
три. 

Тук се е разиграла грандиоз-
на битка и това е най-важното - 

Да предостави държавен имот 
- бивша Ветеринарна лечебница, 
на ул. „Г. М. Димитров” № 106 в 
собственост на Община Плевен 
за изграждане на постоянен при-
ют за безстопанствени животни, 
реши Министерският съвет.  Имо-
тът е от близо 20 дка с построени 
в него сгради. Лечебницата отдав-
на е с отпаднала необходимост 
за държавата, във връзка с което 
местната власт направи неедно-
кратни постъпки за промяна на 
статута й, останали без отговор. 

Само месец след назначаването 
му  Министърът на регионално-
то развитие и благоустройство-
то Николай Нанков съдейства за 
подготовката и съгласуването с 
останалите министерства на про-
ект за правителствено решение и 
неговото одобрение вече е факт. 
На заседанието на ОбС в края на 
юни кметът Георг Спартански съ-
общи добрата новина и благода-
ри лично на министър Нанков за 
подкрепата. 

Предстои да бъдат обявени 

процедури за избор на изпълни-
тели на проект за преустройство 
и за неговата реализация. Така 
след над двугодишно очакване 
имотът да бъде деактуван Об-
щина Плевен ще има адекватно 
решение на сериозния проблем с 
намаляването на  популацията на 
бездомни кучета.

За организацията на постоян-
ния приют с капацитет от близо 1 
000 бокса в бюджета на Община 
Плевен за 2017 год. са предвиде-
ни 100 000 лева.

Със Заповед № РД-14-131 
Министърът на образованието 
и науката  Красимир Вълчев 
открива новото Основно учи-
лище „Валери Петров” - Пле-
вен. Учебното заведение се 
създава поради привеждане 
вида на Профилирана гимназия 
с преподаване на чужди езици 
в съответствие с изискванията 
на чл. 38, ал. 1, т. 2 и 3 ЗПУО 
и по мотивирано предложение 
на кмета на Община Плевен, 
Решение № 518 на Общински 
съвет - Плевен, и становище от 
Регионалното управление на 
образованието - Плевен.

изтъкна в изказването си проф. 
Андрей Пантев. И още нещо, 
което добави историкът - такава 
война, която се води за спася-
ването на вярата и на братя по 
кръв не е имало през XIX век. 
Оказва се, че един император 
- самодържец застава зад един 
народ, а не - зад една династия. 

Кметът на Община Плевен 
при закриването се обърна към 
присъстващите на дискусията 
и на руски език, като им благо-
дари за участието в първата го-
ляма проява, посветена на 140-
та годишнина от Плевенската 
епопея. „Ние ще пазим винаги 
паметта на воините, отдали жи-
вота си за свободата ни, тръгна-
ли от руските степи, оставили 
семействата и децата си, за да 
отдадат живота си за освобож-
дението на братския славянски 
народ. Затова и в реликвите, ос-
танали от Руско-турската война, 
са съхранени детски къдрици, 
които са донесени отдалече, за 
да запазят воюващите от беда 
в боевете. Не ви казваме „Сбо-
гом!”, а „Довиждане!”, защо-
то сме убедени, че ще дойдете 
отново и ние имаме намерение 
да организираме още една дву-
дневна конференция, посветена 
на събитията, свързани с осво-
бождението на Плевен”, каза 
кметът Спартански.

Министерска заповед
регламентира откриването
на училище „Валери Петров”

Официалният адрес на 
училището е ул. „Александър 
Стамболийски” № 22, а вторият 
различен адрес е ул. „Петко Ка-
равелов” № 3. Имуществото му 
е  общинска собственост и ще се 
финансира от бюджета на Об-
щина Плевен, гласи заповедта.

В ОУ „Валери Петров” ще 
учат около 550 деца от 1 до 7 
клас.  Временно до провежда-
не на конкурс от РУО - Плевен, 
за директор е назначена Ирен 
Димитрова, досегашен помощ-
ник-директор в Профилирана-
та гимназия с преподаване на 
чужди езици.

Продължение от стр. 1
Ще бъде подменено ефектно-

то осветление на самата Каскада 
с монтирането на 250 подводни 
прожектора. Досегашното съо-
ръжение ще бъде надградено с 
озвучаване, синхронизирано с 
водните ефекти, които ще бъдат 
създавани от 235 различни ви-
дове дюзи.

На територията на Каскадата 
ще бъде изградена нова поливна 
система. Ще се засадят 20 нови 
широколистни дървета, 1 376 
храсти и 156 декоративни треви. 
Ще има и цялостна реконструк-
ция на затревяването, което ще 
е с площ от 3.5 дка. Изпълнител 
на дейностите е „Интегрирани 
строителни системи“ ЕООД. Ре-
конструкцията на Градската гра-
дина ще се извърши от „Обеди-
нение „Градска среда Плевен“, а 
на площад „Стефан Стамболов” 

- от „Инжстрой“ ЕООД.
Основният ремонт на обек-

ти на градската среда по проект 
„Осигуряване на устойчива град-
ска среда на Плевен”, процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 ”Из-
пълнение на интегрирани плано-
ве за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020” е разделен 
на две обособени позиции. Пър-
вата е „Реконструкция на пеше-
ходните мостове на р. Тученица и 
пътен мост № 3 на р. Тученица“ 
в Плевен е спечелена от  ДЗЗД 
„ТН Плевен 2016“, а позиция 2 за 
„Изграждане на детска площадка 
- в ж.к. „Мара Денчева” - ул. „Ма-
нуш войвода” - ул. „Ведрина”, 
детска площадка - ж.к. „Друж-
ба” до бл. 119 и до бл. 319б, на 
ул. „Мария Кюри”, ул. „Цар Са-
муил”, ул. „Кала Тепе”, детска и 
спортна площадка на ул. „Геор-
ги Кочев”, ул. „Гренадерска” и 

Официално стартира...

Плевен вече има сграда за кучешки приют след 
дълогоочакваното решение на правителството 

ул. „Неофит Рилски”, от фирма 
„Марсен“ ООД.

Строителният надзор на 
обектите е разделен на три по-
зиции. Първата  за пешеходните 
мостове, пътният мост и детски-
те площадки е поверен на „Аг-
роводинвест“ ЕАД. Надзорът 
на основния ремонт на улиците 
- на  „Зоя Паскалева“ ЕТ. 

Особена позиция № 3: „Уп-
ражняване на строителен надзор 
по основен ремонт на следните 
обекти: „Част от централната 
пешеходна зона и ландшафт - 
Градска градина”, „Водна кас-
када” и пл. „Стефан Стамболов” 
-  на „Термоконтрол сървиз“ 
ЕООД

Упражняването на авторски 
надзор по време на основен 
ремонт на линейните обекти 
в Плевен ще се извършва на 
Централна пешеходна зона и 
ландшафт  от  БИ ЕС ПРОЕКТ 
ЕООД и на детските площадки 
- от „Инвестиционно проекти-
ране” ЕООД.
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Р Е Ш Е Н И Е № 611/29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №016/21.12.2015 г. на Общин-

ски съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.24, ал.2 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Променя решение №016/21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен, 
както следва:

§1 В т.3.3 на мястото на г-н Калин Николов Поповски, избира г-н 
Николай Николов Маринов

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, по предложение от Христомир Христов - Пред-
седател на група общински съветници „Патриоти за Плевен”, с вх.№ 
ОбС-0045/13.06.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 1 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 612/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изменение на Решение №017/21.12.2015 г. на Общин-
ски съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.23, ал.1 от Правилник за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействие-
то му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Променя решение №017/21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен, 
както следва:

§1 В т.2 Увеличава състава на Постоянната комисия по „Бюджет и 
финансова политика” от 9 на 11 члена и допълва персоналния състав 
със следните членове:

2.10. Светослав Александров Доков
2.11. Николай Николов Маринов
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.23, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация за мандат 2015-2019 година, по предложение от Христомир 
Христов - Председател на група общински съветници „Патриоти за 
Плевен”, с вх.№ ОбС-0071-2/13.06.2017 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 2 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 613/29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на нормативни актове на 

Общински съвет - Плевен /Наредба №4 за рекламната дейност на 
територията на Община Плевен и Наредба №15 за реда и условия-
та за поставяне на преместваеми съоръжения 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.11, ал.3, чл.26 
от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28 
от Закона за нормативните актове и чл.чл. 75, 76, 77 и 79 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове 
/Наредба №4 и Наредба №15 на Общински съвет - Плевен със следното 
съдържание:

§1 В Глава Втора, Раздел VІ от Наредба №4, в чл.19 в края на второто 
изречение точката се заличава и се добави текста „и/или по изрично 
Решение на Общински съвет - Плевен”.

§2. В Глава ІV, раздел първи на Наредба №15 в края на третото изре-
чение на ал.3 от чл.15 точката се замени със запетая и се добави текста 
„с изключение на случаите на разрешение за разполагане на транс-
парантни и сходни на тях РИЕ, маломерни стационарни и подвижни 
РИЕ, върху терени и фасади - общинска собственост, за които срокът е 
24 /двадесет и четири/ месеца”.

ІІ. Допълненията влизат в сила 7/седем/ след публикуване на наред-
бата в местния печат 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.чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния ко-
декс, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0866/19.05.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 3 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 614/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.4 от приетия дневен ред, относно предложе-
ние за приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци 
и отличията на Община Плевен, внесено от Постоянна комисия по 
„Култура, вероизповедания и международна дейност”, с вх.№ ОбС-
0880/12.06.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 615/29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №422/22.12.2016 г. на Общин-

ски съвет - Плевен.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.34, ал.1, ал.2 и ал.8 от Зако-

на за местното самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Текстът на т.ІІ от Решение №422/22.12.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен се изменя и допълва, като придобива следната редакция:

„ІІ. Определя възнаграждение на общинските съветници в Общин-
ски съвет - Плевен, както следва:

Всички общински съветници получават за участието си в заседа-
нията на Общинския съвет и на неговите комисии 50% от брутното 
възнаграждение на Председателя на Общински съвет - Плевен за съ-
ответния месец.

Заместник-председателите на Общински съвет - Плевен и председа-
телите на постоянни комисии получават 55% от брутното възнагражде-
ние на Председателя на Общински съвет - Плевен за съответния месец.

За отсъствие без уважителни причини /служебна ангажи раност, от-
съствие от страната, заболяване/ от едно заседание на Общински съвет 
- Плевен /сесия/ общото възнаграждение се намалява с 200 /двеста/ 
лева за съответния месец.

За отсъствие без уважителни причини /служебна ангажи раност, от-
съствие от страната, заболяване/ от едно заседание на постоянна коми-
сия на Общински съвет - Плевен, общото възнаграждение се намалява 
с 100 /сто/ лева за съответния месец.

При неучастие на общинския съветник в нито едно заседание на 
постоянните комисии, в които е избран и на заседание на Общинския 
съвет, същият не получава възнаграждение за съответния месец.

Присъствие на заседание /сесия/ на Общинския съвет се счита когато 
Общинския съветник е гласувал независимо по какъв начин за не по-
малко от 50% от точките, включени в дневния ред на заседанието и 
когато е положил подписи в присъствените списъци за начало и край 
на заседанието

Възнаграждението по т.1 и т.2 не включва възнаграждението, което 
общинските съветници могат да получават за участието си в специали-
зирани органи на Общинския съвет, като например комисии за провеж-
дане на търгове на ЗПСК, ЗОС и други.”

Текстът на точка ІІІ се изменя и придобива следната редакция:
„ІІІ. Настоящото Решение влиза в сила от 01.07.2017 г.”
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 

връзка с чл.34, ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, по предложение от Христомир Христов - 
Председател на група общински съветници „Патриоти за Плевен”, с 
вх.№ ОбС-0686-2/21.06.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 5 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 616/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.6 от приетия дневен ред, относно предложе-
ние за преобразуване на Общинско предприятие „Център за градска 
мобилност” гр. Плевен в „Център за градска мобилност” ЕАД, внесено 
от Христомир Христов - Председател на група общински съветници 
„Патриоти за Плевен”, с вх.№ ОбС-0903/29.06.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 617/ 29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на експерт-счетоводители
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.11, от На-

редба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик 
от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските 
дружества на Общински съвет-Плевен, чл.37, ал.1 от Закона за счето-
водството и т.9 от Решение №557/27.04.2017 г. на Общински съвет - 
Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Избира експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов 
отчет за 2017 година на едноличните търговски дружества, чийто соб-
ственик на капитала е Община Плевен както следва:

1.1. „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен - Йорданка Николова 
Виткова.

1.2. „Инжстрой” ЕООД - Плевен - Дияна Георгиева Иванчева.
1.3. „Тибор” ЕАД - Плевен - Сийка Михайлова Данкова.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание  чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.11, от Наредба №8 за условията и реда 
за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху об-
щинската част от капитала на търговските дружества на Общински 
съвет-Плевен, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството и т.9 от Реше-
ние №557/27.04.2017 г. на Общински съвет - Плевен , по предложение 
от Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт”, с вх.№ 
ОбС-0765/28.06.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 7 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 618/29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Назначаване на Временна комисия за установяване на 

нуждите от сграден фонд на читалищата от 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, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Създава Временна комисия, която да извърши преглед на предос-
тавения сграден фонд и установи необходимостта от предоставяне на 
сгради на НЧ „Н. В. Ракитин”, НЧ „Христо Ботев”, НЧ „Извор”, НЧ 
„Пробуда 90”, НЧ „Парашкев Цветков”, НЧ „Развитие”, НЧ „Лик”, НЧ 
„Просвета”, с. Ясен, НЧ „ Просвета-97”, с. Радишево”, НЧ „Изгрев 29”, 

с. Опанец”, НЧ „Пробуда - 27”, с. Буковлък, НЧ „Наука 27”, с. Брес-
товец, НЧ „Просвета 1907”, с. Бръшляница, НЧ „Христо Ботев 27”, с. 
Коиловци, НЧ „Климент Бранитски”, гр. Славяново, НЧ „Паисий Хи-
лендарски”, гр. Славяново, в следния състав:

Председател: Стефка Григорова - началник отдел „Култура” в Об-
щина Плевен 

и членове:
1.1. Катя Атанасова Христова - Общински съветник
1.2. Пенчо Василев Дреновски - Общински съветник
1.3.Стефан Димитров Петков - Общински съветник
1.4. Емил Кирилов Райков - Общински съветник
1.5. Николай Николов Маринов - Общински съветник
1.6. Емил Маринов - началник отдел „УРОС” в Община Плевен
1.7. Людмил Добрев - началник отдел „Бюджет” в Община Плевен
1.8. Десислава Йорданова - началник отдел „ПНО” в Община Плевен.
2. Задължава Председателя на Временната комисия в срок до 

01.09.2017 година да внесе в Общински съвет - Плевен доклад за на-
правените от Комисията констатации и предложение за предоставяне 
на имоти - общинска собственост на читалищата на територията на 
Община Плевен, както и да се изготви предложение за стопанисването 
на предоставените, но неизползвани за читалищни нужди имоти.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902/21.06.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, 
точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 619/ 29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Актуализация на „Стратегическа шумова карта на 

град Плевен”
На основание чл.5, ал.6, т.1 от Закона за защита от шума в околната 

среда и на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема актуализация на „Стратегическа карта за шум на град 
Плевен”.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след приемане на насто-
ящото решение и в изпълнение на чл.8, ал.1, т.1 от Закона за защита 
от шума в околната среда, изработването на актуализация на „План за 
действие” към „Стратегическата карта за шум на град Плевен”.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.5, ал.6, т.1 
от Закона за защита от шума в околната среда и на основание чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0892/19.06.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 
26, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 

Общински съвет - Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 620/ 29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на договор за кредитна линия от „Инж-

строй” ЕООД, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.10 
и т.12 от Наредба №8 за условията и реда за упражняване на правата на 
собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на 
търговските дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие „Инжстрой” ЕООД да сключи договор за кредитна 
линия с „Първа инвестиционна банка” АД - клон Плевен, със срок на 
действие 6 години и в размер до 1 000 000 /един милион/ лева, за оси-
гуряване на финансов ресурс за банкови гаранции за изпълнение по 
сключени договори по Закона за обществените поръчки и за гаранти-
ране на търговски договори.

2. Дава съгласие за обезпечаване на договора по т.1 да бъде учре-
дена договорна ипотека върху недвижим имот, внесен в капитала на 
„Инжстрой” ЕООД, представляващ четвърти етаж от производствено-
административна сграда, находяща се в гр. Плевен, ул. „Дойран”№138, 
на пет етажа със сутерен, с масивна стоманобетонна конструкция, със 
застроена площ 578 кв.м., в УПИ ІІІ-5230, с площ 1460 кв.м. по плана 
на гр. Плевен, при граници и съседи: изток - ул. „Дойран”, север - ул. 
„Драгоман”, юг - административно-производствена сграда и имоти с 
пл. №5220,5219,5207,5232 и 5231.

3. Възлага на управителите на „Инжстрой” ЕООД да внесат в Об-
щински съвет - Плевен, информация относно изпълнение на взетите 
решения по т.1 и т.2.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.17, ал.1, т.10 и т.12 от Наредба №8 за 
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община 
Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0898/20.06.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 10 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 621/ 29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
„Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен върху недвижими имоти 
- частна общинска собственост, представляващи сграда с иденти-
фикатор 56722.654.466.3, находяща се в гр. Плевен, ж.к.”Сторгозия” 
№90А и сграда с идентификатор 56722.667.1013, находяща се в гр. 
Плевен, ж.к. „Дружба” №345

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на „Тролейбусен 
транспорт” ЕООД върху недвижими нежилищни имоти - частна об-
щинска собственост, представляващи помещения за отдих и санитар-
ни възли със застроена площ съответно 44 кв.м. и 43 кв.м., актуване с 
АОС №41857/10.11.2016 г. и АОС №41856/10.11.2016 г.

2. Безвъзмездното право на ползване да бъде учредено за срок от 10 
/десет/ години.

3. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имо-
та, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за сметка на „Тро-
лейбусен транспорт” ЕООД.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен и на управителя на „Тролей-
бусен транспорт” ЕООД да сключат договор за безвъзмездно право на 
ползване, съгласно действащите законови разпоредби и условията по 
предходните точки.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от 
Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, по предложение от Милен 
Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0885/14.06.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., 
Протокол № 26, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 622/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на лятна 
кухня с навес върху застроен урегулиран поземлен имот - УПИ -697, в.56а 
по плана на с. Ясен, Община Плевен, частна общинска собственост

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 Закона за общинската собственост, чл.56, 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 учреди възмездно право на строеж за изграждане на лятна 
кухня с навес със застроена площ 98,00 /деветдесет и осем/ кв.м., вър-
ху общински недвижим имот, находящ се в с. Ясен, Община Плевен, 
представляващ застроен урегулиран поземлен имот -УПИ І-697, кв.56а, 
актуван с акт за частна общинска собственост №32058/20.12.2001 г., по 
одобрен инвестиционен проект, чрез публичен търг с тайно наддаване 
,с предварително представяне на предложенията от участниците в ад-
министрация на Община Плевен, при първоначална цена 1 200 /хиляда 
и двеста/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от първо-
началната 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 договор за 
учредяване възмездно право на строеж върху имота по т.1, съгласно 
нормативните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, чл.56, 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 Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0878/09.06.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., 
Протокол № 26, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

 
Р Е Ш Е Н И Е № 623/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за устройване на по-
стоянен пчелин върху част от общински поземлен имот №000126 в 
землището в с. Тученица за срок от 10 години

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, т.2 и 
чл.39, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.1 и 
ал.2 от Закона за пчеларството, чл.69, ал.3, т.2 ичл.71, ал.7 от Закона 
за горите и чл.62, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - об-
щинска собственост на Община Плевен през 2017 година, приета с Ре-
шение №458/26.01.2017 г. на Общински съвет - Плевен, както следва:

„Създава нов Раздел Д - „Имоти, върху които Община Плевен има 
намерение да учреди право на ползване”

Учредява право на ползване за устройване на постоянен пчелин с 
над 10 пчелни семейства върху част от поземлен имот №000126 в зем-
лището на с. Тученица с обща площ от 10,380 дка.”.

ІІ. Учредява безвъзмездно право на ползване върху 2,000 дка. в 
североизточната част на поземлен имот №000126 по КВС на с. Туче-
ница, находящ се в местността „Барата” с НТП: Изоставени трайни 
насаждения, целият с площ 10,380 дка.. Частта от имота, върху която 
се учредява право на ползване, попада в общинска горска територия, 
устроена като отдел 249, подотдел „а” по Горскостопанския план на 
Община Плевен от 2017 година.

ІІІ. Безвъзмездното право на ползване по т.ІІ се учредява за срок 
от 10 /десет/ години на Димчо Ненов Върбанов с постоянен адрес: 
бул.”Русе”№45, собственик на 123 броя пчелни семейства, с цел ус-
тройване на постоянен пчелин.

ІV. Титулярът на учреденото право на ползване по т.ІІ и т.ІІІ от насто-
ящото решение да извърши необходимите действия по реда на чл.10, 
ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съв-
местимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни пред-
ложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, като 
подаде уведомление за своето намерение до компетентния орган по 
чл.6а от Наредбата.

V. При наличие на съгласие от компетентния орган относно дейност-
та, за която се учредява правото на ползване, възлага на Кмета на Об-
щина Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия 
за изпълнение на т.ІІ и т.ІІІ от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.9, т.2 и чл.39, ал.3 и ал.5 от Зако-
на за общинската собственост, чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчелар-
ството, чл.69, ал.3, т.2 ичл.71, ал.7 от Закона за горите и чл.62, ал.2 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0901/21.06.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 13 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 624/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Бъл-
гарско национално радио, недвижим имот - частна общинска соб-
ственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 56722.659.451.1.3, находящ се на ІІІ етаж в масивна 
четириетажна сграда на ул. „Васил Левски” №144, гр. Плевен, акту-
ван с АОС №41567/20.06.2016 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Българско на-
ционално радио, недвижим имот - частна общинска собственост, пред-
ставляващ помещение с площ 31 кв.м., което е част от самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 56722.659.451.1.3, трети етаж в ма-
сивна четириетажна сграда на ул. „Васил Левски” №144, гр. Плевен, 
актуван с АОС №41657/20.06.2016 г.

2. Безвъзмездното управление да се предостави за срок от 5 /пет/ 
години.

3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и под-
дръжка на имота, както и такса смет и данък сгради за имота, пропор-
ционално на предоставената общинска площ са за сметка на Българско 
национално радио.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
безвъзмездно управление на имота по т.1, съгласно действащите раз-
поредби и условията по предходните точки на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 
от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, по предложение от по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0875/06.06.2017г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 14 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 625/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична об-
щинска собственост, представляваща каса №3, с площ 6,00 кв.м., 
находяща се в град 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 на Общински съвет- Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част от имот- публична 
общинска собственост, представляваща каса №3, с площ от 6,00 кв.м., 
находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов”№7, в сградата на 
Автогара - Плевен, първи етаж, актувана с АОС №36478/07.12.2010 г.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши чрез публичен 
търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложе-
нията 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 за обекта в размер на 400,00 лв. без ДДС;
- депозит за участие в търга в размер на 800,00 лв.
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 собстве-
ност, във връзка с чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба 
№7 на Общински съвет- Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0882/12.06.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 
26, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 626/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична об-
щинска собственост, представляваща каса №1 с площ 4,50 кв.м., на-
ходяща се в град 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, чл.90, ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част от имот- публична 
общинска собственост, представляваща каса №1, с площ от 4,50 кв.м., 
находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов”№7, в сградата на 
Автогара - Плевен, първи етаж, актувана с АОС №36478/07.12.2010 г.
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2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши чрез публичен 
търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложе-
нията 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 за обекта в размер на 350,00 лв. без ДДС;
 - депозит за участие в търга в размер на 700,00 лв.
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 собстве-
ност, във връзка с чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2, чл.90, ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмета на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0881/12.06.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., 
Протокол № 26, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 627/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот - публична общинска соб-
ственост, представляващ обособена част от ритуална зала с площ 15 
кв.м., находяща се на ІІ етаж в административно-търговска сграда, 
УПИ ІІІ, кв.1 по плана на с. Мечка, актуван с АОС №30631/11.06.1996 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.14, ал.7 от 
Закона за общинската собственост, 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, имот - публич-
на общинска собственост, представляващ обособена част от ритуал-
на зала с площ 15 кв.м., находяща се на ІІ етаж в административно-
търговска сграда, УПИ ІІІ, кв.1 по плана на с.Мечка, /актуван с АОС 
№30631/11.06.1996 г./

2. Приема начална месечна цена за отдаване под наем на имота по т.1 
в размер на 34,50 лв. без ДДС.

3. Приема депозит за участие в размер на 124,20 лева.
4. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши по реда на 

Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, чрез публичен търг с тайно 
наддаване и предварително представяне на предложенията на участни-
ците, в Администрацията на Община Плевен.

Началната месечна наемна цена и депозита за участие съгласно т.2 и 
т.3 от настоящото решение.

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

Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено 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 мест-
ната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
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 Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0879/09.06.2017 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 17 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 628/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - незастроен 
УПИ ХІІ с площ 595 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по 
плана на с. Буковлък, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг чрез предварително 
представяне на предложенията от участниците в Администрацията 
на Община Плевен за продажба на незастроен УПИ ХІІ с площ 595 
кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, 
актуван с АОС №34537/14.04.2006 г., при първоначална цена 4 200 /
четири хиляди и двеста/ лева без ДДС и депозит в размер на 10 % от 
първоначалната цена за имота.

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

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
продажба на имота по т.1 съгласно нормативните изисквания, със спе-
челилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0874/05.06.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., 
Протокол № 26, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 629/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Закупуване на нежилищна сграда - гараж с иденти-
фикатор 56722.660.940.9, находящ се в гр. Плевен, ул. „проф. Илия 
Бешков”№17

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Пламен Димитров Иванов недвижим имот - га-
раж с идентификатор 56722.660.940.9 с площ 20 кв.м., находящ се в 
гр. Плевен, ул. „проф. Илия Бешков”№17, построен върху общин-
ски недвижим имот с идентификатор 56722.660.940, актуван с АОС 
№36416/28.10.2010 г. , за сумата от 8 000,00 /осем хиляди/ лв. без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.33, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, 
чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0884/14.06.2017 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 630/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Ки-
рил Димитров Георгиев и Румяна Лалева Георгиева

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предоставя еднократна финансова помощ от §§42-14 „Обезщете-

ния и помощи по решение на Общински съвет”, дейност 122 „Общин-
ска администрация” по бюджета на Община Плевен за 2017 година, 
в размер на 300 /триста/ лева на Кирил Димитров Георгиев и Румяна 
Лалева Георгиева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, 
т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, по предложение от Постоянна комисия по 
„Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ ОбС-0833/13.06.2017 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., 
Протокол № 26, точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 631/29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор за промяна гра-

ниците на съседни урегулирани поземлени имоти, на основание чл.15, 
ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3, 
във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от За-
кон за задълженията и договорите, чл.6, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 и чл.50 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна на характера на част от ПИ 56722.661.601 
- 124 кв.м., част от второстепенна улица, от публична общинска соб-
ственост в частна общинска собственост, по приет ПУП-ПРЗ за урегу-
лиран поземлен имот ІІ, кв.77 и улица по ОК 81 към ОК 131а, по плана 
на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен 
договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територия-
та, съгласно приет ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот ІІ, кв.77 и 
улица по ОК 81в, към ОК 131а по плана на гр. Плевен, за продажба на 
124 кв.м. идеални части - общинска собственост на „Н енд В” ООД на 
стойност 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ лева без ДДС.

3. В случай, че изменението на приетия в т.6 с протокол №9 от 
02.03.2017 г. на ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на 
ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот, ІІ, кв.77 и улица по ОК 81в, 
към ОК 131а по плана на гр. Плевен, не бъде одобрено и не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършва 
нова оценка, въз основа, на която се сключва окончателен договор.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след 
влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулиран 
поземлен имот ІІ, кв.77 и улица по ОК 81в към ОК 131а, по плана на 
гр.Плевен, да сключи окончателен договор с „Н енд В” ООД.

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 самоуправле-
ние и местната администрация, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона 
за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и дого-
ворите, чл.6, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.2, ал.2 и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Пле-
вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0896/20.06.2017 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 21 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 632/29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати 
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.22 от приетия дневен ред, относно предложе-
ние за проект за изменение на действащия Подробен устройствен план 
- План за регулация и застрояване за кв.243 по плана на гр. Плевен и 
сключване на предварителен договор за промяна границите на съсед-
ни урегулирани поземлени имот, на основание чл.15, ал.3, във връзка 
с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
внесено от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0897/20.06.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 633/29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за допускане изменение на Подробен ус-

тройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран по-
землен имот ІІ-За озеленяване в кв.52а, по плана на с. Буковлък

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.62а, ал.4 
и чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и 
ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна предназначението и начина на устрой-
ство на УПИ ІІ - За озеленяване, за който с ПУП да се установи Смесе-
на устройствена зона - Соп и ново отреждане за общественообслужва-
щи, производствени и складови дейности.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице, да 
допусне със Заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона за устрой-
ство на територията да се изработи проект за изменение на действа-
щия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот ІІ-за озеленяване, в кв.52а, по плана на с. 
Буковлък.

3. Дава съгласие за промяна на характера на УПИ ІІ - за озеленяване 
/4 439 кв.м./, кв.52а, по плана на с. Буковлък, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост, по приложено графично 
предложение, за изменение на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-за озеленява-
не в кв.52а, по плана на с. Буковлък.

 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 самоуправле-
ние и местната администрация, чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.1, т.1 от Закона 
за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинска-
та собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0888/16.06.2017 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, точка 23 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 634/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен 
устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.252.38 в мест-
ността „Къшински дол” в землището на гр. Плевен, парцеларни пла-
нове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване 
на Задание за изработване на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.252.38 в местността „Къшински 

дол” в землището на гр. Плевен. При изработване на подробния ус-
тройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба 
№7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.252.38 в местността „Къшински 
дол” в землището на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нението на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските 
земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона 
за устройство на територията, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0890/16.06.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 
26, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 635/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен 
устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.757.37 и ПИ 
56722.757.38 в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и 
одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.757.37 и ПИ 56722.757.38 в мест-
ността „Плочата” в землището на гр. Плевен. При изработване на под-
робния устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от 
Наредба №7 за правила и норми за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 
- План за застрояване за ПИ 56722.757.37 и ПИ 56722.757.38 в мест-
ността „Плочата” в землището на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да 
извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нението на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските 
земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона 
за устройство на територията, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0889/16.06.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 
26, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

  
Р Е Ш Е Н И Е № 636/29.06.2017 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Парцеларен план на еле-
ментите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе 
на ел.проводно отклонение до поземлен имот 076100 в м. „Витска 
ялия”, с. Опанец

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона 
за общинската собственост, чл.18 при условията на чл.17а, ал.2 от За-
кона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 
- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура 
за прокарване на трасе на елпроводно отклонение до поземлен имот 
076100 в местността „Витска ялия” в землище с. Опанец, преминава-
що със сервитут през следните поземлени имоти:000206 с начин на 
трайно ползване - междуселищна пътна транспортна мрежа, публич-
на общинска собственост; ПИ 000204 с начин на трайно ползване - 
вътрешни реки, публична държавна собственост - МОСВ; 000240 - с 
начин на трайно ползване - вътрешни реки, публична държавна соб-
ственост - МОСВ;

077002 с начин на трайно ползване - полски път, публична общинска 
собственост; 0001999 - І-3 /Русе-София/ с начин на трайно ползване - 
пътища І клас, публична държавна собственост.

Да предварително съгласие за прокарване на трасета на елпровод-
но отклонение до поземлен имот 076100 в местността „Витска ялия”, 
землище с. Опанец, преминаващо със сервитут през следните позем-
лени имот:000206 с начин на трайно ползване - междуселищна пътна 
транспортна мрежа, публична общинска собственост; 077002 с начин 
на трайно ползване - полски път, публична общинска собственост.

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

по т.1.
Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощени лице да из-

върши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на 
настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, 
чл.18 при условията на чл.17а, ал.2 от Закона за опазване на земедел-
ските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опаз-
ване на земеделските земи, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0891/16.06.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 
26, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Р Е Ш Е Н И Е № 637/29.06.2017 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение относно обявяване на общински недви-

жим имот, представляващ сграда с идентификатор 56722.660.25.2, 
находящ се на ул. „П. Р. Славейков”№12, гр. Плевен, актуван с АОС 
№41341 от 15.10.2015 г. от публична в частна общинска собстве-
ност и учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Паркстрой” 
ЕООД - 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.3, чл.6, ал.1, 
чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2, чл.62, ал.3 
и 4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява за частна общинска собственост недвижим, нежилищен 
общински имот, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 
56722.660.25.2, със застроена площ 214 кв.м.

2. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на „Паркстрой” 

ЕООД - гр. Плевен върху недвижим, нежилищен имот общински имот, 
представляващ едноетажна сграда с идентификатор 56722.660.25.2, 
със застроена площ 214 кв.м., находяща се на ул.”П. Р. Славейков”№12, 
град Плевен, за срок от 10 /десет/ години.

Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и под-
дръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за 
сметка на „Паркстрой” ЕООД - гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме всички прав-
ни 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.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.3, чл.6, ал.1, чл.39, ал.4 от Закона за об-
щинската собственост, чл.2, ал.2, чл.62, ал.3 и 4 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0505-2/26.06.2017 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.06.2017 г., Протокол № 26, 
точка 27 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Мартин Митев/
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Петя Василева/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Пепо Петков/

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  П Л Е В Е Н

Н А Р Е Д Б А № 4
за рекламната дейност на територията 

на Община Плевен
(приета с Решение № 1283/27.11.2014 г. на Общински съвет- Плевен, 

изм. с Решение №613/29.06.2017 г.) 
гр. Плевен, юни 2017 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Тази Наредба урежда реда и условията за разпространява-
нето на информация със средствата на външната реклама, надписите 
и информационно-указателните табели на територията на Община 
Плевен.

(2) Рекламно-информационните и декоративно-монументални еле-
менти на територията на Община Плевен се разполагат след издаде-
но 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 схе-
мата се одобрява след съгласуване със съответната централна админи-
страция, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с Областния 
управител.

(3) Премахването на рекламно-информационните и декоративно-мо-
нументални елементи е по ред и условия, определени в Наредба №15 
на Общински съвет - Плевен.

(4) Разрешения за поставяне на рекламно-информационни и деко-
ративно-монументални елементи в недвижими имоти - паметници на 
културата, се издават въз основа на схема, одобрена от Главния архи-
тект, след съгласуване с Националния институт за недвижимо култур-
но наследство /НИНКН/.

(5) За издадените разрешения за поставяне на рекламно-информа-
ционни 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 таб-
ло в Центъра за административно обслужване на гражданите в Общи-
на 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:
Да бъдат изработени от трайни материали;
2. Да бъдат подържани в добро състояние по отношение на тяхна-

та 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 гражда-

ните 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 тери-

торията на Община Плевен: информационно-указателни табели, бил-
бордове, 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-указателни-
те 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 пис-

мено 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, при-
лагани 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, коя-

то е извън допустимите законови норми за шум и нарушава общест-
вения ред.

Чл. 6. Носителите на права за разполагане на РИЕ при условията на 
тази Наредба носят отговорност за причинените от рекламно-инфор-
мационните 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 от-

вътре или отвън;
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3. Рекламни пана за лепене на плакати (осветени или неосветени);
4. Видеостени, екрани;
5. Реклама на ниво партер (магазини, заведения и други обекти с об-

щественообслужващи функции), като рекламите могат да заемат прос-
транството 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 индивиду-

ални проекти, одобрени от Експертния съвет по устройство на тери-
торията /ЕСУТ/.

(2) Не се разрешава разполагането на мегаконструкции, които пре-
мостват уличната и републиканската пътна мрежа.

Чл.8. Параметрите на рекламните съоръжения следва да бъдат съо-
бразени 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 архи-
тектурния 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 съо-
ръжение - източник на електрическа енергия, което е собственост на 
Община Плевен. Електрическата енергия се заплаща ежемесечно, счи-
тано 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 ре-
клама 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 ад-

министративни услуги.

РАЗДЕЛ III
РЕКЛАМА И ОБЯВИ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО
ОБЗАВЕЖДАНЕ
Чл.11. (1) Разполагането на рекламни елементи по спирките на град-

ския транспорт се извършва само на определените за това места.
(2) Разполагането на рекламно-информационни и декоративно-мо-

нументални елементи, собственост на общината и културните инсти-
тути, 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, информацион-
ни 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 над-

писи могат да бъдат поставени :
1. Върху козирки, навеси и корнизи към партерните части на сгра-

дите;
2. Пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от пара-

пета 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 мар-
кизи, 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 най-отдалечен 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 про-
ект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от 
компетентния за това орган.

(2) В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свърза-
но 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 предназна-
чени.

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, регламенти-
ращ външната реклама. Те изключват указателни знаци, описани в За-
кона 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 по-
ставен 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-указател-
ни 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 раз-
решава 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 инди-
видуален рекламен монументално-декоративен елемент, обозначаващ 
местонахождението и дейността на конкретен обект, като същият се 
разполага в непосредствена близост не повече от 5 метра до обозна-
чавания 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. /изм. с Решение №613/29.06.2017 г./ Не се разрешава разпо-
лагането 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 и/или по изрично 
Решение на Общински съвет - Плевен.

Чл.20. Безплатно разрешение за временна информация може да бъде 
дадено от Кмета на Община Плевен по изключение във връзка със съ-
бития 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 информацион-

ни 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 съобщение-
то информира, възложителите и/или организаторите на мероприятието 
(дейността) са длъжни да спазват изискването за разлепване на съоб-
щението на определените за това места (съоръжения) чрез осъществя-
ване на предварителен и текущ контрол.

(2) При констатиране, че съобщението не е поставено на определе-
ното за това място лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съоб-
щението 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 улич-
ното осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, 
стълбовете на контактната мрежа на масовия градски транспорт и ав-
тобусни спирки, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, 
фасади на сгради, огради на строителни обекти, върху дървета и ед-
роразмерна растителност, табла със електроразпределителна, телеко-
муникационна, 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 длъж-

ностно лице упражнява контрол по приложението на тази Наредба.
Чл.27. За всички издадени разрешения за поставяне на РИЕ, Ди-

рекция “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 На-
редба се осъществява от Заместник-кмета по устройство на територия-
та, 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 мо-

мента 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 иму-
ществена 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 на-
лага глоба, в размер на 100 лева, а на едноличните търговци и юриди-
ческите 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 горе-
посочените 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 от-
делния 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 Общи-
ната 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 нару-
шителят е наказан за същото по вид нарушение.

“Рекламно-информационен елемент” е съоръжение със самостоя-
телна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва времен-
но 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 ней-
ното внимание с търговска цел.

а/ ”Фирмен надпис” е информационен елемент, съдържащ само на-
именованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен 
обект и който се поставя в/на недвижимия имот, където се намира се-
далището 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 дей-
ност.

в/ “Временни информационни елементи” са: знамена, транспа-
ранти, 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 вре-
метраене, посочено в текста на изписаната информация. 

г/ “Съобщения” са всички видове афиши, плакати, постери и други, 
които дават информация за предстоящи културни, спортни, обществе-
ни, акционни, хуманитарни и други прояви и лица, както и за предоста-
вяне на стоки, услуги и/или извършването на други дейности,

д/ Други видове външна реклама: извършвана чрез балони, виде-
остени и екрани, шатри, платформи, лица, извършващи рекламна дей-
ност, както и раздаването на разпространителни материали - вестници, 
брошури, листовки и други.

“Общински типови проекти” са инвестиционни проекти за пре-
местваем 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 тери-
торията 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 съ-
вет - 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 раз-
решения, 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/.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Мартин Митев)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Н А Р Е Д Б А № 15
за реда и условията за поставяне на преместваеми

съоръжения на територията на Община Плевен
(приета с Решение № 647/30.07.2009 г. на Общински съвет - Пле-

вен, изм. с Решение № 860/25.02.2010 г., Решение № 1282/27.11.2014 
г., Решение 

№ 1285/27.11.2014 г., Решение №040/21.12.2015 г., Реше-
ние №093/25.02.2016 г., Решение №398/24.11.2016 г., Решение 
№427/22.12.2016г., Решение 613/29.06.2017 г.)

гр. Плевен, юни 2017 г.

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) Тази Наредба урежда реда и условията за разрешаване по-
ставянето на преместваеми обекти, елементи на градското обзавежда-
не, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи 
върху поземлени имоти - общинска, държавна и частна собственост, 
които не са трайно свързани със земята. 

(2) Обекти и съоръжения по ал.1, могат да се поставят във и върху 
части от имоти - публична или частна общинска, публична или частна 
държавна собственост /сгради, улици, площади, тротоари, озеленени 
площи, поземлени имоти и др./, както и върху имоти - частна собстве-
ност, само въз основа на разрешение за поставяне издадено от Главния 
архитект на Община Плевен или оправомощено от него длъжностно 
лице от общинската администрация, при спазване реда и условията на 
тази наредба и при условие, че не се възпрепятства ползването на съ-
ответния имот според основното му предназначение.

(3) По смисъла на ал.1:
1. Преместваеми обекти и съоръжения са: павилиони, навеси, каби-

ни, спирки на масовия градски транспорт, машини и други подобни 
съоръжения, предназначени и/или използвани за търговия и други об-
служващи дейности.

2. Елементи на градското обзавеждане са: пейки, осветителни тела, 
съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници, естради, 
градинско-паркови елементи и други подобни. 

3. Монументално-декоративни елементи са: знаци, плочи, паметни-
ци и други съоръжения с възпоменателен характер извън територията 
на гробищните паркове, както и пособия и съоръжения използвани за 
външна украса.

4. Преместваеми обекти и съоръжения са и рекламните и информа-
ционните елементи.

(4) Според свързването им с инженерната инфраструктура, премест-
ваемите обекти са:

1. Без връзка;
2. С временни връзки.
(5) По своя характер преместваемите обекти могат да бъдат:
1. С унифициран дизайн - промишлен продукт, предназначен за се-

рийно производство;
2. С индивидуален дизайн - предназначени за единично производ-

ство, според индивидуален проект.
Чл.2. По своето предназначение и вид, преместваемите обекти могат 

да бъдат:
1.Обслужващи търговията:
1.1.Павилиони и навеси;
1.2.Временни базарни и пазарни конструкции;
1.3.Мобилни фургони;
1.4. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Стелажи за цветя, плодове 

и зеленчуци пред обекти с такова предназначение;
 1.5.Витрини, хладилници, фризери и др. подобни за съхранение на 

храни и напитки; 
1.6. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Стелажи и маси за печатни 

издания;  
1.7. /изм. Решение № 800/22.12.2009 г./ Маси за хранене и/или пи-

тейна консумация пред съществуващи заведения за обществено хра-
нене, кафе-аперитиви и др. /летни градини, вкл. саксии, цветарници и 
др./; 

1.8. Машини за сладолед, топли или студени напитки, пуканки и 
други подобни;

1.9.Увеселителни и атракционни съоръжения /батути, детски колич-
ки, влакчета и други подобни/.

1.10. (нова, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Сергии и маси за надомни 
ръчни производства на български художествени и традиционни праз-
нични изделия.

2. Обслужващи транспорта:
2.1.Навеси за спирки на масовия градски транспорт;
2.2.Павилиони за обслужване на масовия градски транспорт. 
3. Обслужващи рекреацията:
3.1.Спортни и детски съоръжения;
3.2.Паркови, алейни и улични елементи на обзавеждане за отдих и 

развлечения.
4.Тоалетни кабини.
5.Телефонни кабини.
6.Павилиони за охрана.
7. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Преместваеми обекти, свър-

зани със събиране на подписки и други обществени и политически 
прояви от граждани, сдружения, политически и други обществени 

организации.
Чл. 3. (1) Обекти и съоръжения по чл.1 и чл.2, могат да се поставят 

временно върху части от имоти - държавна, общинска или частна соб-
ственост, до разрешаване на предвиденото съгласно действащия под-
робен устройствен план строителство.

(2) Вътрешни преустройства в обектите и съоръженията по чл.1, 
ал.3, т.1 и т.4 и по чл.2, водещи до промяна на предназначението им, 
са допустими само със съгласието на собственика на имота, във или 
върху който са разположени, при спазване на разпоредбите на Закона 
за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите актове по негово-
то приложение, както и при задължително запазване на разрешените 
размери и конструкция на обекта. 

Чл.4. (1) Открити пазари на територията на Община Плевен могат да 
се изграждат върху недвижими имоти, определени от Дирекция ”АГД 
и ТСУ” съгласувано с Дирекция ”Икономическо развитие” и утвърде-
ни от Кмета на Общината от други физически и юридически лица само 
въз основа приет от Експертния съвет по устройство на територията /
ЕСУТ/ при Община Плевен проект. 

(2) Пазари могат да се изграждат върху частни и общински земи само 
след решение на Общинския съвет. 

(3) Открити пазари в строителните граници на гр.Плевен могат да се 
разполагат само на определените за това места, съгласно приложение 
№ 1 към Наредбата.

(4) Местоположението на пазари за покупко-продажба на моторни-
превозни средства, ремаркета и друга прикачна техника /автоборси/, 
върху общински имоти или части от такива, се определя с решение на 
Общинския съвет, по предложение от Кмета на Община Плевен.

Чл.5. (1) Разрешенията за поставяне имат действие докато е в сила 
сключения договор или за срока, за който е платена съответната такса 
за ползване на общински недвижим имот или част от него, във или 
върху който е разположено съответното преместваемо съоръжение.

(2) Разрешението за поставяне е персонално и няма действие за при-
обретателя при сделка по прехвърляне собствеността на премества-
емото съоръжение, за което е издадено. При прехвърляне собственост-
та на съответното преместваемо съоръжение на друго лице, същото е 
длъжно в 14 - дневен срок да подаде заявление по реда и условията на 
тази Наредба, за издаване разрешение за поставяне, ако имота, във или 
върху който е съоръжението не е общинска собственост.

(3) Разрешението за поставяне запазва действието си за правопри-
емника на лицето, на което е издадено само при наследяване, сливане, 
вливане, отделяне, разделяне и промяна в организационната форма 
на регистрация по Търговския закон /ТЗ/ и ако в срок от 2 месеца от 
настъпване на правоприемството /промяна в регистрацията в Търгов-
ския регистър - за регистрираните търговци/, заинтересованите лица 
заявят писменото си желание да встъпят в правата и задълженията на 
праводателя по сключения договор или тези, произтичащи от платена 
такса за ползване. Когато имотът е общински, се сключва допълнител-
но споразумение към основния договор, а за останалите имоти - със 
съгласие на другата страна по договора. Когато правата произтичат от 
платена такса, те се ползват за остатъка от срока само въз основа на 
заявлението.

(4) При разпореждане с търговско предприятие по реда на чл.15 от 
ТЗ, в чийто активи е включен преместваем обект, за който има изда-
дено разрешение за поставяне, новият собственик на предприятието 
получава разрешение за поставяне на обекта на свое име.

 
ГЛАВА II

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл.6. (1) Разположението на всеки преместваем обект върху имоти - 

държавна или общинска собственост, се определя въз основа на Схема 
за разполагане, одобрена от Главния архитект на Община Плевен или 
оправомощено от него длъжностно лице от общинската администра-
ция. 

(2) За обектите и съоръженията по чл.1, ал.3, т.4, както и тези по чл.2, 
т.1.1, т.1.2, т.1.9, т.2, т.6 и т.7, независимо от това чия е собствеността на 
недвижимия имот, върху който се разполагат, задължително се изисква 
приемане на съответен проект от ЕСУТ при Община Плевен. По своя 
преценка, Главният архитект може да внесе за приемане от ЕСУТ на 
схема за разполагане и на други преместваеми обекти и съоръжения 
посочени в чл.1 и чл.2. 

(3) (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) При изготвяне на схемите 
се спазват градоустройствените, архитектурно-художествените, ин-
женерно-техническите, санитарно-хигиенните норми и изисквания за 
формиране на благоприятна жизнена среда и изискванията за добър ес-
тетически вид. Всички проекти за преместваеми обекти в централната 
градска част задължително се разглеждат от ЕСУТ.

Чл.7. (1) Схемите за разполагане, според обхвата си са:
1. Цялостна:
1.1. За цялата територия на Община Плевен, или 
1.2.За значителни територии от населени места в нея, отнасяща се за 

разполагане на преместваеми обекти по чл.2 върху имоти - общинска 
собственост. В този случай в схемата се отразяват зони за разполагане 
на групи или отделни преместваеми обекти и обозначени със съответ-
на сигнатура според техния тип. Схемата се изработва и одобрява слу-
жебно от общинската администрация.  

2. Подробни - за всеки отделен преместваем обект или за група 
обекти, изработени върху скица от кадастрална карта или кадастрален 
план, с нанесени подземни съоръжения, както и с отразени тип, раз-
мери и отстояния на предвидените за поставяне преместваеми обекти 
от съществуващи сгради и съоръжения. Проектите за подробни схеми 
се представят от възложителя - физическо или юридическо лице и се 
изработват за негова сметка от правоспособни технически лица. Под-
робни схеми се изработват служебно от общинската администрация по 
възлагане от Кмета на Общината, само когато се отнасят за имоти - 
общинска собственост.

(2) Схемите по ал.1, т.1 и техните изменения за териториите, включе-
ни в Централна градска част, се приемат с решение на Общински съвет 
- Плевен. До приемане на съответната схема, се допуска одобряване 
на отделни подробни временни схеми за разполагане на преместваеми 
обекти.

(3) (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) За отделните видове пре-
местваеми обекти по чл.1, ал. 3 и чл. 2, попадащи в Централна градска 
част, ЕСУТ при Община Плевен одобрява унифициран и/или индиви-
дуален дизайн, който става задължителен за новоразполаганите пре-
местваеми обекти.

ГЛАВА ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

Чл.8. (1) /изм. Решение № 800/22.12.2009 г./ Преместваемите обек-
ти трябва да отговарят на устройствените, инженерно-техническите, 
противопожарните, санитарно-хигиенните и други норми, съгласно 
действащото законодателство, както и да са подходящи по местона-
хождение, разположение, вид, материали и естетика.

(2) Върху съществуващи озеленени площи - държавна или общинска 
собственост, както и в територии и имоти попадащи под разпоредбите 
на Закона за защитените територии, преместваеми обекти и съоръже-
ния се разполагат с изрично разрешение от Областния управител - за 
имотите държавна собственост и от Общинския съвет - за имотите 
общинска собственост и при спазване на изричните нормативни из-
исквания.

(3) (изм. Решение № 398/24.11.2016 г.) Върху територии и поземлени 
и имоти с историческо значение и такива, попадащи под разпоредбите 
на Закона за културното наследство /ЗКН/, преместваеми обекти и съо-
ръжения се разполагат с изрично решение на Общинския съвет. Върху 
имоти - недвижима културна ценност, в техните граници и охранител-
ни зони, разрешение за поставяне се издава след съгласуване по реда 
на чл.84, ал.1 и ал.2 от ЗКН.

Чл.9. (1) Преместваемите обекти по чл.2, т.1 и т.2, поставени върху 
имоти - общинска собственост, могат да бъдат предназначени и да се 
използват само за търговия със стоки и услуги, както следва:

1. Пакетирани хранителни стоки;
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2. Печатни произведения;
3. Цветя;
4. Произведения на изобразителното изкуство;
5. Произведения на художествените занаяти;
6. Цигари;
7. Ядки, пуканки, чипс и др. подобни, с изключение на слънчогледо-

ви и тиквени семки в насипно състояние; 
8. Сладолед;
9. Кафе и др. топли напитки, закуски и сладкиши, безалкохолни на-

питки, бира, вино, др. нискоалкохолни напитки 
10. Плодове и зеленчуци пред съществуващи магазини, предлагащи 

същия асортимент;
11. Лотарийни билети и фишове за залози върху игри, както и тези на 

Българския спортен тотализатор;
12. Парфюмерийни, козметични и други дребни нехранителни стоки;
13. Стоки и услуги свързани с честване на празници; кампании по 

представяне на стоки и услуги; кампании и акции, на които Община 
Плевен е съорганизатор;

14. Услуги от битов характер;
15. Грилове, скари, дюнери и др. подобни. 
(2) Стоките и услугите по т.1, т.6, т.9, т.12, т.14 и т.15 могат да се 

предлагат само в преместваеми обекти по чл.2, т.1.1, т.1.2 ,т.1.3 и т.2.
(3) (отм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) 
Чл.10. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Лицата, получили 

разрешение по съответния ред за поставяне на преместваемите обекти, 
независимо от техния вид, трябва:

Да не нарушават условията за обитаване и ползване на други имоти, 
включително да не бъдат източник на наднормен шум и замърсяване;

Да не затрудняват и/или препятстват достъпността, проходимостта 
и/или ползването на градската среда от други лица;

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 соб-
ственика на преместваемия обект, на когото е издадено разрешението 
за поставяне.

(2) Неспазването на изискванията на ал.1 е основание за прекратява-
не на договора и отнемане на разрешението от органа, който го е издал, 
по реда на глава Пета, когато преместваемият обект е върху имот - об-
щинска собственост. В случаите, когато ползването е разрешено въз 
основа на платена такса, при установяване на нарушения, компетент-
ният 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 месе-
ца е основание за прекратяване на договора и отнемане на разрешение-
то от органа, който го е издал по реда на глава Пета, когато премества-
емият обект е върху имот - общинска собственост.

(4) След изтичане на срока на разрешението за поставяне и в случа-
ите на ал. 3 лицата са длъжни да демонтират преместваемия обект и да 
възстановят вертикалната планировка по ред, определен в глава Пета.

Чл.11. (1) Забранява се поставянето на преместваеми обекти и съо-
ръжения, както и използването им:

1. Без разрешение за поставяне, в отклонение от издадено такова или 
след изтичане неговия срок на действие;

2. Без схема за разполагане, когато такава е задължителна или в от-
клонение от одобрена схема;

3. В отклонение от други изрични изисквания на настоящата наред-
ба, както и на други приложими норми на действащото законодател-
ство.

(2) Забранява се промяна в конструкцията и вътрешно преустрой-
ство, включително остъкляване и ограждане с материали от всякакъв 
вид, на вече поставени преместваеми обекти, без разрешение от органа 
издал първоначалното разрешение за поставяне.

ГЛАВА ІV
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО

НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ
Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми съоръ-

жения върху общински имоти
Чл.12. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (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 “Градоустрой-
ство, архитектура, градски дизайн и експертна дейност” да изготви 
схема, съгласно изискванията на глава ІІ от настоящата наредба, когато 
са налице условията за това.

(3) /изм. с Решение 092/25.02.2016 г./След одобряване на схемата от 
Главния архитект копие от същата се предоставя в Дирекция „Иконо-
мическо развитие“ и в съответното общинско предприятие за подго-
товка на 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 заявител.

(4) Оригиналните разработки се съхраняват в отдел “Градоустрой-
ство, архитектура, градски дизайн и експертна дейност.

Чл.13. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Разрешенията за по-
ставяне се издават в 14-дневен срок от Главния архитект на Община 
Плевен или оправомощено от него длъжностно лице от общинската 
администрация въз основа на заявление и приложени в заявлението 
изискуеми документи за съответния случай. 

(2) За издаване на разрешение за поставяне се дължи такса, опреде-
лена с наредба на Общинския съвет.

(3) (отм. Решение № 398/24.11.2016 г, предвид отменените с Ре-
шение №456/25.10.2016 г. на АС Плевен разпоредби на ал.2 и ал.4 от 
чл.16) 

(4) (предишна ал.3, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Когато не са спа-
зени изисквания на наредбата, органът по ал.1 постановява мотивиран 
писмен отказ. Заинтересованите лица се уведомяват за отказа по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. 

(5) (предишна ал.4., Решение № 1285/27.11.2014 г. Отказът по ал. 
4 подлежи на оспорване по реда на АПК в 14-дневен срок от деня на 
съобщаването.

Чл.14. Преместваемите съоръжения по чл.1, ал.3 и чл.2 - т.1.1, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, се разполагат върху имоти - об-
щинска собственост, при спазване на изискванията и ограниченията на 
настоящата Наредба, въз основа на схеми за разполагане, одобрени по 
реда на глава ІІ от настоящата наредба.

Чл.15. (изм. Решение № 092/25.02.2016 г.) (1) Разрешения за по-
ставяне на преместваеми обекти и съоръжения по чл. 14, ал. 1 върху 
имоти - общинска собственост, се издават след провеждане на публи-
чен търг или публично оповестен конкурс и сключен въз основа на 
резултатите от него договор за срок до 10 години - за имотите публична 
или частна общинска собственост, от Кмета на Община Плевен или 
оправомощено от него лице.

(2) Търговете и конкурсите за поставяне на съоръжения по ал.1, се 
провеждат по реда на Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество от общинската администрация. В случаите, когато в предме-
та на съответния търг или конкурс са включени имоти или части от 
такива - публична общинска собственост, е необходимо решение на 
Общинския съвет.

(3) (изм,. Решение № 613/29.06.2017 г.) Търг или конкурс не се 
провежда и договор не се сключва в случаите на несъответствие с из-
искванията на чл.16. За разполагането на преместваеми обекти и съ-
оръжения, отговарящи на изискванията на чл.16, се заплаща такса за 
ползване на общински имот по чл.72 от Закона за местните данъци и 
такси /ЗМДТ/ за определен срок по цени, определени с наредба на Об-
щинския съвет. Срокът за ползване на общински терен за разполагане 

не може да бъде по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца, с изключение на 
случаите на разрешение за разполагане на транспарантни и сходни на 
тях РИЕ, маломерни стационарни и подвижни РИЕ, върху терени и 
фасади - общинска собственост, за които срокът е 24 /двадесет и че-
тири/ месеца.

(4) (нова, Решение № 1285/27.11.2014 г.) За ползване на общински 
терен в случаите на чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 се издава разрешение за 
поставяне от Главния архитект въз основа на схема, одобрена по реда 
на глава Втора от настоящата Наредба. 

(5) (нова, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Органът, издал разреше-
нието за ползване по ал. 4, може да го отнема по реда на Глава V в 
следните случаи:

1. ползваният общински имот или част от него не се използва по 
предназначение;

2. имотът не се използва от лицето, на което е предоставено;
3. обществени нужди налагат това;
4. при неплащане на такса повече от един месец;
5. при непоставяне на преместваемия обект в 3-месечен срок от изда-

ване на разрешението за поставяне.”
Чл.16. (изм. Решение № 398/24.11.2016 г.) (1) Разрешения за поста-

вяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински 
имоти в Община Плевен пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хра-
нене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни 
градини /включващи маси, столове, саксии, цветарници и др./, се из-
дават на собственика или ползвателя на търговския обект срещу доку-
мент 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 конзолни сенници/. Заверено 
копие от схемата за разполагане е част от Разрешението за поставяне.

 (2) (изм. Решение № 427/22.12.2016 г). На лице, различно от полз-
вателя на търговския обект, разрешение за поставяне на  машини и 
съоръжения за топли и/или студени напитки, автомати за пакетира-
ни закуски, сладолед, хладилни витрини, фризери и др. подобни за 
съхранение на хранителни стоки се издава след писмено съгласие на 
собственика на търговския обект, пред който се иска разполагането. 
Пред обектите -павилиони и спирки на градския транспорт се позво-
лява 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. Раз-
полагането се извършва въз основа на подадено заявление от търговец, 
регистриран по смисъла на Търговския закон или занаятчия по смисъ-
ла 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, местонахождение-
то 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 кратковреме-
нен 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. На-
стоящата разпоредба не се отнася за обекти, извършващи търговска 
дейност само с печатни произведения.

(4) (изм. Решение № 427/22.12.2016 г). В случай, че лятната градина 
се разполага пред съседен обществено обслужващ обект, е необходимо 
писмено съгласие от собственика на обекта.

(5) /отменен с Решение № 456/25.10.2016г. на АС Плевен/.
(6) Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение по пре-

дходните 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 - ориги-
нал. 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 превеж-
дането на дължимите суми за ползване на общинските имоти съгласно 
действащите наредби и решения на Общински съвет. Изготвят и пред-
ставят на Дирекция „ФСД и УС“ и Дирекция „Икономическо разви-
тие“ 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 възпо-
менателен характер се изисква съгласие на Общински съвет - Плевен. 

(10) При издадено разрешение за ползване със срок по-дълъг 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 разре-
шения за поставяне на преместваеми обекти, а в Дирекция „Икономи-
ческо развитие“ се води регистър на всички сключени договори.

Чл.17. (1) В случаите, когато се разполагат преместваеми обекти и 
съоръжения в строителните граници на другите населени места на те-
риторията на Общината извън гр.Плевен и за общински имоти извън 
строителни граници, публични търгове или публично оповестени кон-
курси се провеждат при условията и реда на този раздел, с участието 
в съответната тръжна или конкурсна комисия на кмета на кметството 
или кметски наместник или определен от тях служител. Разрешенията 
за поставяне се издават след представяне на сключен със съответния 
кмет на кметство или кметски наместник договор, въз основа на запо-
вед на Кмета на Общината или документ за платена такса в случаите 
по чл.16, ал.1.

(2) (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Кметовете на кметства и 
кметски наместници имат и задълженията по чл.16, ал.5. 

Чл.18. (1) /изм. Решение № 800/22.12.2009 г., изм. Решение № 
1285/27.11.2014 г.) Преместваемите обекти и съоръжения, разполо-
жени върху общински имоти, не могат да се пренаемат, да се преот-
стъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица. 
Ползването им трябва да се осъществява само в съответствие с дого-
вореното или разрешеното. При констатирани нарушения се прилага 
съответно чл.10, ал. 2.

(2) Върху имоти, включени в активите на търговски дружества, 
чийто едноличен или преобладаващ собственик на капитала е Общи-
на Плевен, могат да се разполагат преместваеми обекти и съоръже-
ния, въз основа на публичен търг или публично оповестен конкурс, 
при спазване на разпоредбите на Глава I и този раздел. Договорът 
се сключва от представляващия орган на съответното дружество, за 
срок до 5 години. Разполагане на преместваеми съоръжения по чл.1, 
ал.3, т.4 може да става само със съгласието на Общински съвет - Пле-
вен.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
Ред за разрешаване поставянето на преместваеми обекти и съоръже-

ния върху държавни имоти
Чл.19. (1) Преместваеми обекти и съоръжения се разполагат върху 

имоти - държавна собственост при спазване на изискванията и огра-
ниченията на настоящата наредба, въз основа на схема за разполагане 

одобрена от Главния архитект на Общината за обектите и съоръжения-
та по чл.1, ал.3 и чл.2 и издадено разрешение за поставяне. 

(2) Схемата по ал.1, се изготвя по молба на инвеститора и се одобря-
ва след съгласуване със съответната централна администрация, която 
стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител. Въз 
основа на нея, може да се сключи договор за ползване с ведомството, 
което стопанисва терена, а за останалите случаи - с областния упра-
вител. 

(3) Разрешението за поставяне се издава на ползвателя, въз основа на 
представен договор или писмо от управляващата администрация и/или 
областния управител, с посочен разрешения срок на ползване.

(4) (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Оригиналните разработки се 
съхраняват в дирекция „АГД и ТСУ.“

(5) По неуредените с този раздел въпроси за издаване разрешение за 
поставяне и одобряването на схеми за разполагане, се прилагат съот-
ветните текстове в предходните раздели и глави.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
Ред за разрешаване поставянето на преместваеми обекти и съоръ-

жения върху имоти, собственост на други физически или юридически 
лица

Чл.20. (1) Преместваеми обекти и съоръжения, се разполагат върху 
имоти - частна собственост при спазване на изискванията и ограниче-
нията на настоящата наредба.

(2) Разрешението за поставяне се издава на ползвателя, въз основа на 
представен договор или писмено съгласие от собственика или собстве-
ниците /при съсобственост/, с посочен разрешения срок на ползване.

(3) По неуредените с този раздел въпроси за издаване разрешение 
за поставяне, се прилагат съответните текстове в предходните раздели 
и глави.

Чл.21. В случаите по чл.57, ал.1 от ЗУТ, разрешението за поставяне 
на обекти и съоръжения се издава, след представяне на съответните 
договори, протоколи, писмени съгласия и други документи, удостове-
ряващи спазването на съответните изисквания по чл.57, ал.3, ал.4 и 
ал.5 от ЗУТ. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
Ред за разрешаване поставянето на монументално-декоративни еле-

менти- паметници и други възпоменателни знаци
Чл.22. (1) Плевенският общински съвет взема решения за поставяне, 

преместване и демонтаж на паметници и други възпоменателни знаци 
/паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Плевен.

(2) С решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въ-
проса с чии средства /на общината, на инициаторите или събрани от 
дарения/ ще бъде изграден паметникът или възпоменателният знак.

Чл.23. Писмено предложение до Общинския съвет за поставяне, 
преместване и премахване на паметници и други възпоменателни зна-
ци /паметни плочи, барелефи и др./ могат да правят:

1. Общински съветници;
2. Кметът на Община Плевен;
3. Кметове /кметски наместници/ на населени места на територията 

на Община Плевен;
4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, не-

правителствени и други организации;
5. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 50 

души, формирани чрез съответна подписка. 
Чл.24. Предложението за поставяне, преместване или премахване на 

паметник или възпоменателен знак задължително съдържа:
1. подробни мотиви за предлаганото действие;
2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;
3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен 

паметникът или възпоменателният знак;
4. посочен източник на финансиране.
Чл.25.(1). Предложението за поставяне, преместване и премах-

ване на паметници и други възпоменателни знаци се обсъждат от 
специално създадена комисия от представители на общинската 
администрация,Съюза на българските художници, Съюза на архите-
ктите в България, на Регионалния исторически музей и други пред-
ставители на обществеността, която разглежда и дава становище 
относно местоположение, художествена и идейна характеристика и 
реализация.

(2) Предложенията по ал.1 предварително се разглеждат и одобряват 
от Общински Експертен съвет по устройство на територията. 

(3) Предложението за поставяне, преместване и премахване на па-
метници и други възпоменателни знаци се разглежда на заседание на 
Постоянната комисия по “Устройство на територията” и Постоянната 
комисия по “Култура и вероизповедания” при Общински съвет - Пле-
вен, която изготвя мотивирано становище и го представя за разглежда-
не на заседание на Общински съвет - Плевен.

(4) Общинският съвет приема решение по ал.1 с мнозинство от всич-
ки общински съветници. Ако предложението не получи необходимия 
брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи 
най-рано след шест месеца.

(5) Въз основа на решението на Общински съвет -Плевен Главният 
архитект издава разрешение за поставяне.

Чл.26. (1) Кметът на Общината или упълномощено от него лице - 
служител в общинската администрация изготвя и поддържа регистър 
на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на 
Общината с визуална информация за тях, с информация за тяхното 
местонахождение и специфика. 

(2) Кметът на Общината или оправомощено от него лице упражнява 
контрол по поставянето, преместването и премахването и пряко отго-
варя за ремонта, стопанисването и опазването на паметниците и други-
те възпоменателни знаци на територията на Общината.

ГЛАВА V
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ 

ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл.27. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Общинските терени, 

върху които са поставени преместваемите обекти и съоръжения - пред-
мет на тази наредба, се освобождават по реда и условията на чл.65 
от ЗОС.

(2) При неспазване на срока за доброволно освобождаване, опреде-
лен със съответното уведомление по чл. 65 от ЗОС, теренът се осво-
бождава принудително чрез демонтиране на преместваемия обект или 
съоръжение. В заповедта за освобождаване се определят: комисия от 
служители на общинската администрация и/или съответното общин-
ско предприятие, които осъществяват изпълнението на заповедта и 
съставят протокол за извършените действия; начинът на освобожда-
ване 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 уве-
домяват 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 задъл-
женото лице.

ГЛАВА VІ
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Контролни органи

Чл.28. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Контролът по спаз-
ване изискванията на настоящата Наредба се осъществява от Замест-
ник-кмет на Община Плевен, отговарящ за устройството на терито-
рията, Дирекция “АГД и ТСУ”, Инспекторатът на Община Плевен, 
Дирекция „Икономическо развитие” и общинските предприятия.

(2) Актовете за нарушения разпоредбите на Наредбата, се съставят 
от длъжностни лица посочени в предходната алинея, определени от 
Кмета на Общината.

Чл.29. (1) Издаването на актовете за установяване на нарушенията, 
обжалването и изпълнението на наказателните постановления по тази 
глава, става по реда на Закона за административните нарушения и на-
казания.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община 
Плевен или определен от него заместник-кмет.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
Административно-наказателни разпоредби
Чл.30. (1) За нарушения по чл.11, ал.1, физическите лица се наказ-

ват с глоба в размер до 1000 лева, а регистрираните търговци и други 
юридически лица - с имуществена санкция в размер до 5000 лева. При 
повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба в размер 
до 2000 лв., а регистрираните търговци и други юридически лица - с 
имуществена санкция в размер до 10 000 лв.

(2) За нарушения по чл.11, ал.2 физическите лица се наказват с глоба 
в размер до 500 лева, а регистрираните търговци и други юридически 
лица - с имуществена санкция в размер до 2000 лева. При повторно 
нарушение физическите лица се наказват с глоба в размер до 1000 лв., 
а регистрираните търговци и други юридически лица - с имуществена 
санкция в размер до 5000 лв.

Чл.31. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) За неизпълнението на 
задължения установени с тази наредба или административен акт по 
нейното приложение, на виновните длъжностни лица от общинската 
администрация или общинските предприятия се наказват с глоба в 
размер до 500 лева. При повторно нарушение, наказанието е глоба в 
размер до 1000 лева. 

Чл.32. Административно-наказателно отговорни лица по тази На-
редба, са извършителите на нарушения, а при осъществяване дей-
ността на учреждения, организации, регистрирани търговци и други 
юридически лица, отговарят работниците и служителите, които са из-
вършили нарушенията, както и ръководителите, които са наредили или 
допуснали да бъдат извършени.

Чл.33. /нов, Решение № 1282/27.11.2014 г./ (1) В случаите на ма-
ловажни 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.“Открит пазар” по смисъла на чл.4 от тази Наредба, е откритата 

площ на поземлен имот или част от него, върху която са разположени 
и/или групирани със съгласието на собственика, две или повече пре-
местваеми съоръжения по чл.1, ал.3 или чл.2 и/или моторно-превозни 
средства, ремаркета, фургони и друга прикачна техника предназначени 
и/или използвани за търговска дейност. 

§2.“Повторно” по смисъла на тази Наредба е нарушението, което е 
извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното 
постановление или решението на съда, с което на нарушителя е нало-
жено или потвърдено наказание за същото по вид нарушение.

§3. (нов, Решение № 1285/27.11.2014 г.) „Преместваем обект“ е 
обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга 
обслужваща дейност, който може след отделянето му от по-
върхността и от мрежите на техническата инфраструктура да 
бъде преместван в пространството, без да губи своята инди-
видуализация 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. (нов, Решение № 1285/27.11.2014 г.) „Рекламен елемент“ е 
преместваем обект със самостоятелна или полусамостоя-
телна конструкция, който се закрепва временно върху терен, 
сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и 
служи за извършване на реклама.

§5. (нов, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Минимална площ за полз-
ване 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 минимална-

та площ за ползване на общински терен е 0.50 кв. м.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§3. (нов, Решение № 1285/27.11.2014 г.) За заварените премества-

еми 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 пре-
местваеми 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 изисква-
ния се сключва договор за срок от 5 години.

§4. (предишен §5, Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Изпълнението 
на наредбата се възлага на Кмета на Община Плевен и оправомощени-
те от него лица, въз основа на съответна заповед, определяща лицата и 
кръга на техните правомощия. 

(2) При прилагане на наредбата и в изпълнение на своите право-
мощия Кмета на Общината и оправомощените от него лица издават 
заповеди и указания.

§4а. /нов, Решение №040/21.12.2015 г./ За административните 
услуги, извършвани по реда на настоящата Наредба не се изисква пре-
доставянето на информация или доказателствени средства, за които на 
налице данни, събирани или създавани от Община Плевен, независи-
мо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен 
носител.

§5. (предишен §6, Решение № 1285/27.11.2014 г.)  Тази наредба е 
приета на основание чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство 
на територията с Решение № 647 от 30.07. 2009 год. на Общински 
съвет - Плевен. /изм. Решение № 800/22.12. 2009 г. изм. Решение № 
860/25.02.2010 г.изм. Решение № 1282/27.11.2014 г./

§6. (предишен §7, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Тази наредба от-
меня Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми 
съоръжения на територията на Община Плевен, приета с Решение № 
517 от 14.05.2002 год., изм. Решение № 049 от 29.01.2004 год., изм. 
Решение № 336 от 16.12.2004 год., изм. Решение № 1176 от 21.12.2006 
год. и Глава ІІІ от чл. 13 до чл. 17 вкл. от Наредба № 19 на Общински 
съвет за именуване и преименуване на общински обекти и за памет-
ниците и другите възпоменателни знаци на територията на Общи-
на Плевен, приета с Решение № 1402/19.07.2007 г., изм. Решение № 
1513/25.09.2007 г.

§7. (изм. с Решение № 093/25.02.2016 г.) Наредбата влиза в сила 7 
дни след публикуването на Интернет страницата на Общински съвет 
- Плевен

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Мартин Митев)
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СПОРТ

Приключиха надпревари-
те на тазгодишните Учени-
чески игри, организирани от 
Министерството на младежта 
и спорта, Министерството на 
образованието и науката и Бъл-
гарската асоциация спорт за 
учащи в осем вида спорт в три 
възрастови групи от V до XII 
клас. Както и до сега, спортните 
състезания по шахмат, хандбал, 
волейбол, тенис на маса, баскет-
бол, бадминтон, футбол и лека 
атлетика се проведоха в четири 
кръга, последният от които съ-
бра най-добрите в страната.

В общинския етап на игрите 

през учебната 2016-2017 г. взе-
ха участие 174 отбора от пле-
венски училища. В сравнение с 
миналата година, интересът бе 
по-голям, а предпочитани отно-
во бяха масовите спортове, чи-
ито представители достигнаха 
до оспорване на първото място. 
То им даваше право за продъл-
жаване напред на областни и 
зонални първенства, а най-до-
брите участваха на финали. За 
четвъртия - последен етап в таз-
годишните игри се класираха 7 
тима от Плевен. Четири от тях 
се завърнаха с медали. 

С второ място от национал-

Три втори и едно трето място за плевенски 
отбори, участници в „Ученически игри 2017”

ните финали е 
отборът по шах-
мат 8-10 клас на 
МГ „Гео Милев” 
в състав: Влади-
мир Върбанов 
- 8 клас, Стили-
ян Нановски - 8 
клас, Давид Цве-
танов - 10 клас, 
Габриела Илиева 
- 10 клас и Иве-
лина Сашова - 9 
клас. Тимът на 
същото училище, 
но във възрастова 
група 5-7 клас, 
също се класира 
на второто място 
и спечели сре-
бърните отличия, 
но направи това с 
равен брой точки 
с първия отбор 
- този на СМГ 
„Паисий Хилен-
дарски” - София. Печеливши-
ят тандем на МГ „Гео Милев“ 
- Плевен беше в състав: Вален-
тин Митев - 6 клас, Аделина То-
дорова - 5 клас, Ева Русева - 5 
клас и Кристина Апулчева - 5 
клас. Валентин Митев с 9 точки 
от 9 партии се класира първи на 
своята дъска.

Юношите 8-10 клас на СУ 
„Пейо Яворов“ станаха втори в 
надпреварата по лека атлетика. 
След много оспорвана конку-
ренция те финишират след уче-
ниците от Варна, които спечели-
ха златните отличия с разлика 
от половин точка в крайното 
класиране.

При индивидуалните отличия 
учениците от СУ „Пейо Яворов” 
печелят 2 златни медала - в ско-
ка на височина с резултат 175 
см и скок дължина 
с резултат 6,13 м, 
3 сребърни медала 
- 100 м гладко бяга-
не с резултат 11,13 
сек., скок височи-
на - 170 см и скок 
дължина - 6,10 м. 
Бронзовите медали 
спечели щафетният 
отбор в състав: Ди-
митър Димитров, 
Цветан Георгиев, 
Габриел Павлов и 
Стефчо Начев. 

Н а й - д о б р е 
представилият се 
лекоатлет е Свет-
лин Таренгов, 
който е със златен 
медал в скока на 
височина и 2 сре-
бърни медала - на 
100 м гладко бягане 
и на скок дължина. 

Неговият съотборник Виктор 
Блажев е първи в скока на дъл-
жина и втори на скок височина.

За отличното представяне на 
тима допринася и Радослав Цо-
лов.

С бронзови медали от игри-
те се завръщат момичетата 5-7 
клас от СУ „Пейо Яворов”. В 
индивидуалната надпревара те 
печелят златен медал на 100 
м гладко бягане. Извоюва го 
Габриела Иванова с резултат 
12,66 сек. Среброто печелят 
Ивета Бойнова в скока на висо-
чина с резултат 150 см и щафе-
тата 4 x 100 м в състав: Полина 
Атанасова, Весела Димитро-
ва, Ивета Бойнова и Габриела 
Иванова, спрели хронометрите 
на 54,84 секунди. За третото 
място на състава имат принос 

и Кристина Костадинова, Ва-
неса Калинкович и Теодора 
Спасова.

В Царицата на спортовете 
девойките 8-10 клас на Профе-
сионалната гимназия с препода-
ване на чужди езици (ПГПЧЕ) 
се класират четвърти като и тук 
има отличени в отделните дис-
циплини. На 100 м гладко бя-
гане Симона Радева финишира 
втора, печели сребро на скок 
дължина и е трета в скока на ви-
сочина.

Останалите два тима, участ-
вали на финалите на Учениче-
ски игри 2017, са баскетболи-
стите 5-7 клас на ОУ „Цветан 
Спасов”, които се класират пети 
и девойките 11-12 клас на ПГП-
ЧЕ, станали седми на финалите 
по баскетбол.
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Музикантите от Общински 
духов оркестър и певците от 
Общински хор „Гена Димитро-
ва” изнесоха концерт на откри-
то под мотото „Нека да е лято!”. 
Подобни инициативи, наречени 
„Празник на музиката” се пра-
вят в много европейски градове, 
а началото е поставено в Париж 
и с това концертно изпълнение 
плевенските музиканти се при-
съединиха към европейския по-
чин. 

В програмата прозвучаха  хи-
тове от ХХ век на добре познати 
и любими произведения от све-
товноизвестни композитори. 

Диригентът на Общинския 
хор Анелия Дечева разказа, че 
с духовия оркестър работят от 
години и се радва, че са успели 
заедно да реализират идеята, 
посветена на лятото. Специал-
но за това участие те бяха под-
готвили известната българска 
песен „Нека да е лято” на „То-
ника“, но с нов аранжимент за 
бенд и хор, евъргрийни и попу-
лярни музикални произведения 
от различни жанрове. Сред тях 
бяха хитове на Бийтълс и АББА, 
откъси от „Уестсайска история” 
на Ленърд Бърнстейн. 

За Общински духов оркес-
тър концертът „Нека да е лято!” 
беше една интересна идея, която 
спонтанно възникна. По думите 
на Пламен Марков творческото 
сътрудничество между двете 
формации продължава вече 10 
години и може да се каже, че 
това е и един повод да се осъ-
ществи идеята. Всяка формация 
е подготвила свои произведе-
ния, разбира се, има и общи из-
пълнения. Общинският духов 

оркестър се включи с хитовете 
на Скот Джоплин - рагтайм, на 
Елвис Пресли - с рокендрол, на 
Стивън Уондър - с компилация 
от песните „Почит към Дюк 
Елингтън” и „Желание”, и с 
безспорния хит на Глен Милър 
- „Лунната серенада”. 

Пламен Марков обяснява, че 
с изпълнението на всички тези 
произведения Общински духов 
оркестър се е представил като 
биг бенд. „Защото това е бен-
дова музика, отново с аранжи-
ментите на нашия колега Бойко 
Николов“, разказва Марков и 
благодари на плевенския музи-
кант за аранжиментите за бенд 
и хорова формация. 

Това което предстои 
на хоровата 
формация 

е също интересно. Анелия 
Дечева разказва, че заедно с 
хора на Русенската опера на-
шите певци ще участват в по-
становка на „Набуко” от Верди. 
Премиерата е на 10 юли в лет-
ния театър. Ще припомним, че 
повече от 20 години в Плевен 
не е поставяно такова мащабно 
оперно заглавие. 

След тази отговорна задача 
певците ще започнат подготовка 
за участие с група от Испания. 
На 14 юли в Плевен пристига 
съставът трубадури „Туна” от 
Университета в Алкала де Ена-
рес - родният град на Сервантес. 
Плевенският хор ще се включи в 
нестандартно представление на 
открито. Ще бъдат изпълнени 
няколко серенади на различни 
места по Старата главна улица, 

след което на сцена на площад 
„Възраждане” ще бъде изнесен 
концерт. В тази инициатива ще 
участва и Северняшкият ансам-
бъл за народни песни и танци 
„Иван Вълев”. Нашите изпълни-
тели ще покажат на испанските 
гости традициите на българския 
фолклор. 

След малка ваканция на 2 
септември предстои ново пре-
дизвикателство за певците от 
Общински хор „Гена Димитро-
ва”. Заедно с Пловдивска опера 
те ще участват в рок операта 
„Исус Христос Суперзвезда” от 
Андрю Лойд Уебър. Музикал-
ният спектакъл ще бъде дири-
жиран от Константин Доброй-
ков. В рок операта ще участват 
Наско от БТР (в ролята на Пилат 
Понтийски), Християна Лоизу 
(в ролята на Мария Магдалена), 
солисти от Музикалния театър 
„Стефан Македонски” и от Пло-
вдивска опера.

За Общински духов 
оркестър предстоят

още концерти на открито през 
лятото. В началото инициатива-
та е наречена „Лятото в гради-
ната”, а сега музикалните изяви 
преминават под мотото „Лятото 
в четвъртък”. Изпълняваните 
произведенията са разнообраз-
ни, като се търсят нови форми и 
аранжименти. Музикантите имат 
въведена традиция - на всеки 
концерт да представят по едно 
ново произведение.Така всяка 
изява носи и по една изненада. В 
юбилейна за „Дунавско хоро“ на 
Дико Илиев година, в началото 
на програмата плевенските му-
зиканти включват по едно хоро 
от патриарха на духовата музика. 

Равносметка за 
творческата година 

Диригентът Анелия Дечева 

я определя като много активна, 
напрегната и наситена. Голям е 
броят на изявите на ОХ „Гена 
Димитрова“ не само на плевен-
ска сцена. Формацията работи с 
Плевенска филхармония. Има-
ше и много участия с други опе-
ри и състави. 

Най-интересното за Духовия 
оркестър предстои още в нача-
лото на новия творчески сезон. 
Това е проектът за организира-
нето на Първи фестивал на ду-
ховите оркестри в Плевен. Оч-
аква се събитието да е на 19 и 20 
септември. 

Фестът няма да има тема, за 
да не се ограничава участието 
на изпълнителите. „Искаме да 
има широк диапазон от музика 
за духови оркестри. Програмите 
да са пъстри и интересни, за да 
достигнат до по-голям кръг слу-
шатели”, разказва Пламен Мар-
ков. Проявата е организирана от 
Община Плевен.

Нека да е лято! 

След като Община Плевен 
кани художници да разработят 
идеи за лого на честванията на 
140-годишнината от  Плевен-
ската епопея, Гергана решава 
да покаже своята гледна точ-
ка и прави няколко варианта.  
Любопитен факт е, че баща й 
също подготвя проекти, но два-
мата работят отделно, без да се 
консултират помежду си. През 

годините момичето винаги е 
търсило съветите на баща си, 
но сега е по-различно, защото 
двамата са в конкуренция. Лю-
бопитни са кой какво прави, но 
дипломатично се изчакват. 

Гергана е приятно изненада-
на, че нейните идеи се  харесват  
и са  одобрени. „Стремежът ми 
беше да предложа един по-нес-
тандартен поглед, използвайки 

Гергана Минчева е родена в 
Плевен, възпитаничка е на  СОУ 
„Иван Вазов”. Като дете на ху-
дожници, от малка се занимава 
с рисуване. Баща й Мирослав 
Минчев е директор на ХГ „Илия 
Бешков”. Бивша състезателка 
по лека атлетика, носител на 
медали в скока на височина от 
регионални и национални състе-
зания. Насочва се към графичния 
дизайн и е приета в Нов българ-
ски университет. Тази година 
завършва четвърти курс. Пред-
стои й пътуване до Рим, където 

символа на Плевен 
-  Панорама „Пле-
венска епопея 1877 
г.”. Тя е толкова  
известна, че може 
би няма българин, 
който да не знае 
за нея.  Панора-
мата предизвиква 
спомена за Руско-
турската война от 
1877-1878 година 
и драматичните 
битки за Осво-
бождението на 
града ни. Казаха 
ми,че са търсе-
ли в проектите 
да има по-раз-
личен почерк. 
С това пък 
моите пред-
ложения са 
се отличава-
ли от тези на 
останалите 
кандидати, 
които са 
д о к а з а н и 
в областта 

ще се обучава шест месеца по програма  „Еразъм +”. Гергана има 
идеи да продължи образованието си в Университета за изящни из-
куства в италианската столица. 

Млада дизайнерка от Плевен с оригинални идеи 
за лого на 140-годишнината от Освобождението

си творци”, споделя 
Гергана Минчева. 

Следва предло-
жение от страна на 
Община Плевен Гер-
гана да направи про-
екти за рекламни ма-
териали, използвайки 
също превърналите 
се в символ букви 
със сърце от надписа 
„ПЛЕВЕН” на худож-
ника Красимир Коцев. 
„Посланието ми към 
хората на Плевен е да 
се гордеем със своя град 
и с това, което сме“, спо-
деля тя.

И този път предло-
женията й са оценени за 
въображението, свежите 
решения и настроението, 
което създават.

За Гергана се очерта-
ва навярно труден, но без 
съмнение успешен път в 
изкуството.  Със сигурност, 
където и да я отведе нейни-
ят талант, тя ще носи Пле-
вен в сърцето си...


