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На 18 януари 2018 г. от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Плевен се проведе 
пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска 
среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016г. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014 - 2020г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани пла-
нове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 Плевен“, като част от Процедура 
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.

 На събитието присъстваха заместник- кметът на Община Плевен Стефан Милев, ръ-
ководителят на проекта Евгени Генов, членове на екипа на проекта и представители на 
фирмите-изпълнители на строителните дейности по проекта, медии.

Проектът се изпълнява като част от одобрената инвестиционна програма на Община 
Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Инвестицион-
ните дейности обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо 30 обек-
та, представляващи: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Сте-
фан Стамболов“, детски и спортни площадки, пешеходни мостове и улици. 

Стефан Милев откри пресконференцията с приветствие към участниците, като подчерта  
важността на проекта за гражданите на Плевен и благодари на строителните фирми за 
спазените срокове и качественото изпълнение на строително-ремонтните работи /СМР/ 
на обектите на интервенция по проекта. 

   Пресконференцията продължи с презентация, представена от ръководителя на проек-
та, в която акценти бяха целите, напредъкът по изпълнение на дейностите по проекта и 
постигнатите резултати към момента:

• Нова визия за Градската градина;
• Цялостно обновяване и модернизиране на Водната каскада;
• Преобразяване на прощад „Стефан Стамболов”.
Като резултат от изпълнение на предвидените дейности на посочените обекти се реа-

лизира основната цел на проекта: постигане на устойчива и екологична градска среда с 
подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо разви-
тие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението 
на гр. Плевен. Постигнати са специфичните цели, свързани с развитие на физическата и 
жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, 
осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопас-
ност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, 
притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт.

Продължителността на проекта е 30 месеца с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 
лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От 
тях 11 768 047,47 лева е европейското съфинансиране и 2 076 714,26 лева е националното 
съфинансиране. 

http://www.eufunds.bg/

Този документ е създаден във връзка с Договор ПБФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016 г. за проект № 
BG16RFOP001-1.007-0001 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Процедура БФП BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на ОПРР 2014-2020”.

 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИ НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ
„ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА НА ПЛЕВЕН”

С гласовете на 37 от съветни-
ците, Общински съвет - Плевен 
прие Бюджета на Община Плевен 
за 2018 година. Един гласува „про-
тив” и един - „въздържал се”. 

Общият размер на Бюджета 
на Община Плевен за тази го-
дина е 87 704 433 лв. Приходи-
те за делегирани от държавата 
дейности са 52 804 443 лв., а 
приходите за местни дейности 
и държавни дейности дофинан-
сирани с местни приходи, са 34 
899 990 лв. Най-голям относи-
телен дял от данъчните приходи 
има данъкът върху недвижими-
те имоти, следван от данъка вър-
ху превозните средства и данъка 

Бюджет 2018 на Община Плевен
е в размер на 87 704 433 лв.

Консервативен, съставен е на базата
на реални разчети за приходи и разходи 

при придобиване на имущества 
по дарение и възмезден начин. 
Планираните неданъчни при-
ходи са в размер на 13 796 300 
лева. Разходите за делегирани 
от държавата дейности са в раз-
мер на 52 804 443 лв. Най-голе-
ми традиционно са за функции-
те „Образование”, следвани от 
„Здравеопазване”, за събития в 
сферата на културата и за соци-
ални услуги.

С 5 000 лв. бяха намалени пари-
те за провеждане на Коледни и Но-
вогодишни празници. Средствата в 
Раздел III на Културния календар, 
с които се финансират съвместни 
проекти на Община Плевен с кул-

турни институти и различни об-
ществени и творчески организации 
на проектен принцип, също бяха 
намалени от съветниците от 52 000 
на 46 000 лв.

Допълнителни 7 000 лв. бяха 
отпуснати на кметство Дисеви-
ца за ремонт на спалното поме-
щение в детската градина, а 30 
000 лв. ще се насочат към ре-
монт на подпорна стена до дет-
ската градина в Буковлък.

Със средства в размер до 5 
000 лв. ще се издават безплатни 
карти за пътуване в тролейбуси-
те на почетните и заслужилите 
граждани на Плевен.

Корекция, с цел детайлно 
уточнение, беше направена и в 
критериите за обявяване на пър-
вото, родено в Община Плевен 
бебе. Записано беше и изисква-
нето поне един от двамата роди-
тели да има постоянна адресна 
регистрация на територията на 
общината. Завишена беше и су-
мата, която Община Плевен ще 
дари на първото за 2019 година 
бебе - от 500 на 600 лв.

„Бюджетът на Община Пле-
вен за 2018 година е консерва-
тивен. Съставен е не на базата 
на свръхочаквания, а на реални 
разчети за приходи и разходи”, 
заяви кметът на Община Плевен 
Георг Спартански.  И допълва, 
че винаги ножицата между об-
ществени очаквания и админи-
стративни възможности е широ-
ко отворена и още много години 
ще минат, докато желанията на 
гражданите се доближат до въз-
можностите за реализацията им. 
По думите му, има два подхода, 
когато се прави общинска по-
литика - единият е да се казват 
нещата такива каквито са, а дру-
гият - да си служиш с красиви 
лъжи. 

„Приходите в бюджета на 
Плевен са реално и разумно 
планирани. Нищо не идва на-
готово и всички трябва да сме 
наясно, че когато правиш раз-
ходната част, преди това трябва 
да си направил приходната. По-
старали сме се да направим ре-
ални и разумно планирани при-
ходи и на тяхна база да съставим 
разходната част. Приложено е и 
по-справедливо разпределение 
на средствата за малките сели-
ща. Бюджетът им през 2018 го-

Надписът                            вече
е официално регистриран
като марка на Общината

Стилизираният надпис „Плевен” на кирилица и на ла-
тиница вече е регистриран официално като марка на 
Община Плевен. Свидетелството на Патентното ве-

домство показа кметът Георг Спартански. То е с регистрацио-
нен номер 99898. Съгласно този документ единствено Общи-
на Плевен притежава правото да използва надписа в избрани 
категории стоки и услуги. Идеята е да се тиражират различни 
рекламни материали, с които Туристическият информационен 
център да извършва търговска дейност след своето лицензира-
не, посочи кметът. 

дина е увеличен с общо над 215 
000 лв., а за по-справедливото 
му разпределяне е приложен 
нов подход - чрез прилагане на 
натурални показатели - брой 
жители и дължина на уличната 
мрежа, строителни граници на 
населеното място, категориза-
ция на населените места в Репу-
блика България, която се прави 
съгласно Заповед на министъ-
ра на регионалното развитие и 
благоустройството. Обектите в 
капиталовата програма на Об-
щина Плевен са в размер на око-

ло 4 млн. лв.”, допълни Георг 
Спартански. И се обърна с апел 
към всички да си направят сами 
сметка кое излиза по-евтино - да 
се дават грешни пари на фона на 
огромните финансови необходи-
мости, за да се чистят нерегла-
ментирани сметища, да се въз-
становяват щети и последиците 
от лошото домашно възпитание 
на индивиди, които не могат да 
бъдат приобщени към местния 
социум, или тези спестени пари 
да бъдат насочени към инфра-
структурата в общината. 

Кметът Георг 
Спартански:
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„Приетият от Общински съ-
вет - Плевен Бюджет 2018 на 
Община Плевен e възможни-
ят и е стъпил на здрава основа. 
Да, исканията са в пъти повече 
от финансовите възможности 
и в резултат на това и може да 
има неизпълнени очаквания. Но 
трябва честно и открито да се 
заяви, че няма как да бъдат удо-
влетворени всички искания, за-
щото това са средствата, с които 
общината разполага. Всяко пре-
изпълнение в приходната част 
ще рефлектира и върху разход-
ната и средствата ще отидат там, 
където са най-необходими“. 
Това заяви председателят на Об-
щински съвет - Плевен Мартин 
Митев на редовната си прескон-
ференция ден след заседанието 
на местния парламент във връз-
ка с приетия Бюджет 2018 на 
Общината. В коментара си той 
се спря подробно на промени-
те, направени от съветниците 

по предварително предложения 
проект за бюджета в резултат на 
дебатите в залата. „Отново ще 
припомня, че Общинският съ-
вет като орган на местно само-
управление може да влияе само 
върху една малка част от общия 
бюджет - около 8%, което основ-
но е частта на инвестиционната 
програма“, отбеляза Митев.  

Общинският съвет на Плевен 
гласува в Бюджет 2018 да бъдат 
предвидени 380 000 лв. от общия 
резерв за осигуряване на устой-
чивост на проектите, изпълне-
ни в общината по европейски 
програми. „Това са всъщност 
средства, които предвиждаме 
за поддръжка и ликвидиране на 
щетите от вандализъм в обекти-
те, изградени по европроекти. 
За съжаление това, което е из-
градено с европейски пари, не 
го пазим и почти ежедневно се 
налагат ремонти на такива обек-
ти“, коментира председателят на 
ОбС. 

Културният календар на Об-
щина Плевен за 2018 година е 
на обща стойност 350 700 лв. 
Измененията в него са няколко:

Община Плевен ще съфинан-
сира две оперни постановки с 
участието на Плевенска филхар-
мония през месец юни - „Набу-
ко” и „Аида”. Средствата за това 
са за сметка на вътрешно пре-

разпределение на средствата и 
резерва на Културния календар. 

Съветниците приеха Общи-
ната да отпусне 10 000 лв. за 
провеждането на  утвърдения 
вече Международен фестивал 
на китарата. Тази година в Пле-
вен предстои четвърто издание 
на форума.

В резултат на тези промени 
средствата, отделени за култура 
в Община Плевен за тази година, 
не се променят. Прави се само 
вътрешно преразпределение и 
на резерва. Съфинансирането 
за първото издание на Фестива-
ла на куклените театри „Шаре-
но петле” става от 17 000 лв. на 
15 000 лв. Намалени са и сред-
ствата в Раздел III на Културния 
календар, с които се финансират 
съвместни проекти на Община 
Плевен с културни институти 
и различни обществени и твор-
чески организации на проектен 
принцип - сумата в този раздел 
от 52 000 става 46 000 лв. 

 

Важно изменение касае заве-
денията на делегиран бюджет в 

общината, т.е училищата и дет-
ските градини. „Общинският 
съвет реши на това заседание 
да приемем само крайната сума, 
като отложим за следваща сесия 
разпределението на средствата 
по училища и детски градини. 
Средствата тук са общо над 36 
млн. лв. Тази сума всяка година 
се разпределя по съответни фор-
мули и регионални коефиценти, 
дадени от Министерството на 
образованието. За тази година 
примерна формула вече има, но 
регионалните коефиценти ще 
бъдат ясни до края на февруари. 
За да не се налага да приемаме 
отделните бюджети в един раз-
мер сега и да ги преработваме 
през март, предпочетохме яну-
ари да гласуваме само общата 
сума, а на мартенска сесия ще 
гласуваме и окончателното раз-
пределение на средствата по 
училища и детски градини“, 
поясни във връзка с решението 
Мартин Митев. Той допълни, че 
в настоящата ситуация няма ни-
каква драма, тъй като по закон 
дотогава училищата и детските 
градини в общината могат да 
харчат месечно по една дванай-
ста от миналогодишните си бю-

джети.

С новия Бюджет 2018 съвет-
ниците приеха увеличение на 
средствата и за някои кметства в 
общината. „Тази година разпре-
делението на средствата за мал-
ките населени места в общината 
се опитахме да го направим по 
по-ясни и справедливи крите-
рии. Стъпено е на натурални 
показатели като дължина на 
улична мрежа, категоризация на 
населените места и др. Това до-
веде до увеличение на средства-
та. Единствено за кметство Ди-
севица имаше спад при налагане 
на показателите, затова приехме 
предложението за  усилване на 
бюджета с 10 000 лв. Средствата 
са за охрана и сигурност”, посо-
чи Мартин Митев.

По искане на кметовете на 
селата Буковлък и Дисевица 
бяха гласувани допълнителни 
средства за текущи ремонт на 
детските градини в тези две на-
селени места.  

- Г-н Петков, на януарска-
та си сесия Общинският съ-
вет прие Бюджета на Община 
Плевен. Вие сте председател 
на Постоянната комисия по 
„Бюджет и финансова поли-
тика” в ОбС. В нея обстойно 
бе обсъдено предложението за 
най-важния общински доку-
мент за годината. Какъв е ко-
ментарът Ви за него?

- Тазгодишният Бюджет на 
Община Плевен е „възможният 
бюджет”. Защото както всяка 
година той е структуриран в две 
части. Делегирани от държава-
та и от местни дейности. Общо 
взето заложени са средства за 
здравеопазване, образование, 

спортни дейности и за култура. 
Както е добре известно, бюдже-
тът никога не достига и все има 
още желания, но на този етап 
това е законодателството ни. От 
години се говори за децентрали-
зация, която може да промени 
бюджетите, но това така и не 
става. Ако събираните данъци 
общ доход, корпоративни данъ-
ци и т.н. оставаха в общината 
и тя да ги разпределя, щеше да 
е друго. Но сега те се внасят в 
Националния бюджет и от там 
се преразпределят. Така община 
като Плевен е ощетена. С насто-
ящия бюджет сме се стремили 
да задоволим част от исканията 
на гражданите. Традиционно в 
образованието са отделени най-
много средства. През 2018-а ще 
имаме и богат културен и спор-
тен календар. Тази година сред-
ствата за спорт са увеличени до 
500 000 лв., защото е включен и 
турнир по футбол, който ще се 

проведе в Ростов на Дон преди 
Световното първенство. За него 
са поканени юноши от Плевен 
и имаме намерение да изпра-
тим отбор от „Спартак”. За това 
сме предвидили 30 000 лв. При 
разпределение на средствата за 
клубовете са предвидени 330 
000 лв., с които се надяваме да 
удовлетворим исканията, но на 
базата на изразходените и отче-
тени през миналата година сред-
ства. На сесията аз предложих 
да се вземе под внимание това, 
защото парите са за детско-юно-
шески спорт и средствата наис-
тина трябва да се изразходват за 
това. И клубове, които не спаз-
ват финансовата дисциплина, 
ще бъдат лишени от тях. 

Не е тайна, че сме длъжни-
ци на клубовете от към инфра-
структура. Затова и се надяваме 
тази година да получим някаква 
държавна помощ по отношение 
на подобряване на условията на 

Мартин Митев: Бюджетът на Община 
Плевен за 2018 г. е
стъпил на здрава основа

Промени в 
културния 
календар

За училищата и 
детските градини

Промени в 
бюджети на 
кметства в 
Общината

Пепо Петков, председател на ПК „Бюджет и финансова политика” към ОбС - Плевен:

Само децентрализация може да 
увеличи бюджетите на общините

стадиона, а и по довършването 
на спортната зала. Защото Пле-
вен го заслужава. Доста по-мал-
ки градове като Самоков и Бо-
тевград изградиха своите зали, 
наречени „Арени”. В Плевен по-
добна зала ще ни даде възмож-
ности, както за спорти прояви, 
така и за културни.

Имаме нужда да подобрим и 
условията в покритата лекоатле-
тическа писта. 

В Културния календар също 
са заложени много прояви. 

- И малките населени места 
също се финансират по нови 
правила?

- Да. Финансирането по нов 
начин касае и малките населени 
места. Селата имат своите нуж-
ди, особено в подобряването на 
инфраструктурата. Там ни се 
иска малко повече напредък по 
отношение на събираемостта на 
данъците и приходите. Защото, 
за да разходваме, трябва преди 

това да съберем. И ако в града 
за миналата година имаме добра 
събираемост, то в малките насе-
лени места това не е така. Осо-
бено в някои от тях. 

- Още е рано да се каже, 
но предвиждате ли проблеми 
в изпълнението на бюджета 
тази година?

- Единственият проблем, 
който виждам, е гласуването до-
пълнително на 10% увеличение 
на заплатите на кметовете на 
кметства и кметските наместни-
ци. Тъй като там законодателно 
въпросът е така уреден, че въ-
преки нашето решение, това 
няма да бъде изпълнено. Това 
е единственото, което смятам, 
че няма да бъде реализирано, 
а другото са реално заложени 
цифри и няма да има проблем с 
изпълнението. Дори при иконо-
мии и преизпълнение, може да 
се направи и нещо допълнител-
но с резерва.
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Р Е Ш Е Н И Е № 827/25.01.2018 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 местна-
та администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.1 от приетия дневен ред, 
относно изменение и допълнение на Наредба за уп-
равление на общинските пътища, приета с Решение 
№1039/24.04.2014 г. на Общински съвет - Плевен и 
Наредба №17 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Плевен, приета с Решение №705/25.09.2017 
г. внесено от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ОбС-0791/22.12.2017 г., за следващо-
то заседание.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 828/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба №33 за финансово подпо-
магане на спортните клубове 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 мест-
ната администрация, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за 
нормативните актове при спазване изискванията на 
чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 
77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба №33 за финансово подпомагане на спортни-
те клубове на територията на Община Плевен, както 
следва:

§1. Глава Четвърта, чл.16, се променя и придобива 
следната редакция:

„ Чл.16. Към заявленията по предходния член кан-
дидатите за финансово подпомагане прилагат форму-
ляри за изчисляване на точките на клуба за предход-
ната година по приложените към настоящата наредба 
образци /Формуляр 5-Приложение 9, / и попълнени 
съгласно посочените в Приложение 2, критерии за 
оценка, както и следните документи:

1. декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 7 , т.3 от тази Наредба /Приложение 7/;

2. декларация че, картотекираните състезатели по 
пол, възраст и вид спорт са преминали през задължи-
телните медицински прегледи /Приложение 7/.

3. подписана и подпечатана от представляващия 
клуба декларация за вярност и пълнота на данните, с 
ангажимент, при промяна на данните, своевременно 
да информира Община Плевен /Приложение 7/;

4. актуален списък на групите при ДЮШ съдържащ 
трите имена и дата на раждане на спортиста, които са 
участвали в държавното първенство на съответната 
Федерация по възрастови групи;

5.Телефон за връзка /стационарен, мобилен/, e-mail 
адрес и лице за контакт.

§2. Приложение №1, Таблица 2: точките от колони-
те „Деца” се разменят с точките от колоните „Мъже, 
жени” във всичките видове първенства: Световни 
първенства, Европейски първенства, Балкански и 
международни първенства и турнири и придобива 
следната редакция:

ТАБЛИЦА 2 

Класи-
ране

Световни 
първенства

Европейски 
първенства

Олимпийски 
игри 

 Балкански,      
международни 
първенства и 

турнири

мъже,
жени

юноши, 
девойки и 
младежи

деца мъже,
жени

юноши, 
девойки и 
младежи

деца мъже,
жени

мъже
жени

юноши, 
девойки и 
младежи

деца

І 245 125 75 200 100 60 500 100 85 45

ІІ 215 105 55 170 80 50 475 80 65 35

ІІІ 195 90 40 150 75 40 450 75 60 25

ІV 180 80 30 135 65 30 400 65 50 15

V 160 75 20 110 60 20 350 60 45 10

VІ 150 70 10 100 55 10 300 55 40 5

VІІ 130 60 5 90 5 250 50

VІІІ 120 50 5 80 200 45

Плевенски спортен клуб има право да отчeтe не 
повече от 2 национални турнира с не по-малко от 8 
участващи клуба и 1 държавно първенство.

Максималният брой резултати в една възрастова 
група, общо за двата пола, не може да надвишава 24. 
Отчитането на резултатите за един състезател може 
да бъде само в един вид спорт.

Плевенски спортни клубове, които развиват пове-
че от един вид спорт, подават отделни формуляри за 
всеки един от тях.

Отборно класиране в индивидуалните спортове се 
признава само за спортове, в чиито международни 
федерации има официално признато такова. Пости-
женията се оценяват по Таблица 3 само в посочените 
възрастови групи.

Един състезател има право да бъде посочен само в 
един спортен клуб.

За международен турнир се приема, турнир, в който 
участие вземат отбори от поне 4 държави.”.

§3. Приложение №1, Таблица 4, се променя и при-
добива следната редакция:

ТАБЛИЦА 4
  I раздел II раздел III раздел 

ТОЧКИ ЗАБЕЛЕЖКА

Брой картотекирани 
спортисти, 

взели участие в проявите 
от Държавно първенство 
или държавни турнири

х К4  Мъже, жени, младежи и 
девойки

х К3  Юноши и девойки старша 
възраст

х К2  Юноши и девойки младша 
възраст

х К1  Момичета и момчета, деца

Брой треньори х К2  
 В трудово правни 

отношения или граждански 
договор с клуба

Брой спортисти, 
включени в националните 

отбори по възрастови 
групи

х К3 Мъже, жени, младежи и 
девойки

х К2  Юноши и девойки старша 
възраст

х К1  Юноши и девойки младша 
възраст

За организиране на 
турнир с не по-малко 

от 8 клуба, които не са 
включени в Спортния 

календар 

500 точки

ОБЩО ТОЧКИ  -  -

* Посочените данни в Приложение 1 се умножават 
по съответния коефициент в различните раздели

K1= 200
K2= 20
K3= 170
K4= 150
Броят на картотекираните спортисти, взели участие 

в държавното първенство или държавни турнири се 
удостоверява със заверен протокол за класиране от 
съответната спортна федерация. 

За олимпийски спортове и дисциплини полученият 
общ сбор от точки, съобразно тази Наредба, се умно-
жава с коефициент 3.

За неолимпийски спортове и дисциплини получе-
ният общ сбор от точки, съобразно тази Наредба, се 
умножава с коефициент 2.

§4. Приложение №5, формуляр №3, се променя и 
придобива следната редакция:

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ФОРМУЛЯР № 3I 

раздел II раздел III раздел 
ТОЧКИ ЗАБЕЛЕЖКА

Брой картотекирани 
спортисти, 

взели участие в 
проявите от ДСК

х К4  Мъже, жени, младежи и девойки

х К3  Юноши и девойки
старша възраст

х К2  Юноши и девойки младша 
възраст

х К1  Момичета и момчета, деца

Брой треньори х К2  В трудово правни отношения

Брой спортисти, 
включени в 

националните отбори 
по възрастови групи

х К3 Мъже, жени, младежи и девойки

х К2  Юноши и девойки
старша възраст

х К1  Юноши и девойки младша 
възраст

За организиране на 
турнир с не по-малко 

от 8 клуба, които не са 
включени в Спортния 

календар 

500 точки

ОБЩО ТОЧКИ  -  -

* Посочените данни в Приложение 1 се умножават 
по съответния коефициент в различните раздели

K1= 200
K2= 200
K3= 170
K4= 150
§5. Приложение №9, формуляр №5, таблица А4 се 

променя и придобива следната редакция:
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ФОРМУЛЯР 5 
ТАБЛИЦА А4
Спортно - педагогически кадри 

на трудов или граждански 
договор

Брой Точки Общ брой 
точки

Спортни специалисти на щат 
или по граждански договор 1000

*Формула за изчисляване на краен резултат:
Общия резултат е = А1 + А2*(О1 или О2)+А3+А4
коеф. за олимпийски спорт:
О1 = олимпийски спорт = 3
О2 = не олимпийски спорт = 2
Дата:…………………………………
Председател: ……………………….”
§6. Преходни и заключителни разпоредби, се създа-

ват нови §3 и §4, както следва:
„§3. Сроковете по Глава Трета, чл.8 и Глава Четвър-

та, чл.15 за 2018 година се променят на 28 февруари.”
„§4. Наредбата влиза в сила 7 дневен срок след при-

емането й.”
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за норма-
тивните актове при спазване изискванията на чл.28 
от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 
от Административнопроцесуалния кодекс, по пред-
ложение от Йордан Грижов - Общински съветник от 
ПП „ГЕРБ”, с вх.№ ОбС-0615-4/12.12.2017 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 2 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е № 829/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Закупуване на 89 кв.м. ид.ч. от не-
движим имот с идентификатор 56722.661.1445, 
находящ се в гр. Плевен, ул.”Брацигово”№25, заед-
но с построеното в него жилище с идентификатор 
56722.661.1445.1

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.33 от Закона за собственост-

та, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, 
чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Райна Матеева Мандова и 
Иван Стайков Мандов недвижим имот, нахо-
дящ се в гр. Плевен, ул. ”Брацигово” №25 - имот 
с бивш пл.№3962, кв.10а, а по кадастрална карта 
89 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 
56722.661.1445 и жилищна сграда с идентификатор 
56722.661.1445.1 със застроена площ 65 кв.м. за су-
мата 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 и 
чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1159/24.01.2018г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 3 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 830/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна на Решение №790/30.11.2017 

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

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение №790/30.11.2017 г. на Общин-
ски съвет - Плевен за учредяване безвъзмездно право 
на ползване на НЧ „Изгрев 1929” - 

с. Опанец върху недвижим имот - публична общин-
ска собственост в частта на т.І, текстът придобива 
следната редакция:

„Учредява безвъзмездно право на ползване за раз-
витие на читалищна дейност в Община Плевен на 
Народно читалище „Изгрев 1929”, с. Опанец върху 
имот публична общинска собственост, представля-
ващ част от масивна двуетажна сграда - Читалище 
със застроена площ 450 кв.м. с изключение на поме-
щения с обща застроена площ 81 кв.м., разположени 
на второто ниво на сградата, които се преустройват 
за Здравна служба за срок от 5 /пет/ години”.

2. В останалата част Решение 790/30.11.2017 г. ос-
тава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Зако-
на за местното самоуправление и местната админи-
страция, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0902-10/12.01.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 4 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е № 831/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Отчет за резултатите от управле-
нието и разпореждането с общинската собсвеност 
за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.66а 
от Закона за общинската собственост и чл.4 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Приема отчета за резултатите от управлението и 
разпореждането с общинската собственост за пери-
ода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.66а 
от Закона за общинската собственост и чл.4 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0710-1/15.01.2018 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 5 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 832/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление 

и разпореждане с имоти - общинска собственост в 
Община Плевен за 2018 година

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 12 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост и чл.3, ал.2 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за управление и разпореждане 
с имотите общинска собственост в Община Плевен 

за 2018 година, съгласно Приложение №1, нераздел-
на част от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинска-
та собственост и чл.3, ал.2 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1142/15.01.2018г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 25.01.2018 г., Протокол № 35, 
точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е № 833/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Приемане Сборния бюджет на Об-
щина Плевен за 2018 година

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 6  и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал.1 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл. 94, ал. 2, 3 и 4 и чл. 39 от Закона за публични-
те финанси, чл. 3 и чл. 4 от Закона за общинския дълг 
и чл. 34, ал. 2, 3 и 4 и чл. 15 от Наредба № 10 за усло-
вията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, прие-
мане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Плевен и във връзка с разпоредбите на Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 2018 г. и 
ПМС № 332/2017 год. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2018 година,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема сборния бюджет на Общи-
на Плевен за 2018 година, както следва:  
1.1. По   прихода   в   размер   на   87 704 433 лева, 
Приложения № 1 и № 2 в това число:

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дей-
ности в размер на 52 804 443   лева, от тях: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държава-
та дейности - 47 392 847 лева; 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи - 
42 500 лева ; 

1.1.1.3 Собствени приходи на звената на делегиран 
бюджет в размер на 409 971 лева;

1.1.1.4 Финансиране на дефицита - 4 959 125 лева. 
в т.ч: Преходен остатък от 2017 год. в размер на 5 287 
671 лева; Временно съхранявани средства и средства 
на разпореждане - /-/ 321 782 лева. и Друго финанси-
ране - /-/ 6 764 лева. 

1.1.2 Приходи за местни дейности и държавни 
дейности, дофинансирани с местни приходи в раз-
мер на 34 899 990 лева, в това число:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на - 15 455 000 
лева;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на -13 796 300 
лева;

1.1.2.3. Трансфери от ЦБ за местни дейности в раз-
мер на - 4 871 200 лева в т.ч:

1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 
- 3 457 300 лeва, от които за зимно поддържане и сне-
гопочистване на общински пътища - 217 500 лв.;

1.1.2.3.2 Целева субсидия за капиталови разходи за 
местни дейности - 1 413 900 лв., 

1.1.2.4. Трансфери между бюджети и сметки за 
СЕС - /-/ 1 639 131 лв. от тях:

1.1.2.4.1.Трансфери между бюджети в размер на - 
/-/ 629 131 лв. лв. в т.ч: за ДКТ “Иван Радоев” - 195 
000 лв.; Плевенска филхармония - 265 000 лв. и Съ-
финансиране на обекти по проект “Красива Бълга-
рия” - 169 131 лв.

1.1.2.4.2. Трансфери между бюджети и сметки за 
СЕС в размер на - /-/ 1 010 000 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюдже-
ти и сметки за СЕС - /-/ 3 706 777 лева.;

1.1.2.6. Финансиране на дефицита 6 123 398 лева. 
в т.ч:

1.1.2.6.1 Придобиване на дялове, акции и съучастия 
- /-/ 30 000 лв.;

1.1.2.6.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки 
в страната - /-/ 1 019 985 лв.;

1.1.2.6.3 Получени краткосрочни заеми от други 
лица в страната /ФЛАГ/ - 10 000 000 лв.

1.1.2.6.4 Погашения по кратк. заеми от други лица в 
страната /ФЛАГ/ - /-/ 3 216 418 лв.

1.1.2.6.5 Друго финансиране - /-/ 1 905 200 лв. /От-
числения към РИОСВ за закриване и изграждане на 
депа/; 

1.1.2.6.6 Преходен остатък от 2017 година - 2 295 
001 лв. .

1.2. По разходите в размер  на 87 704 433 лева, 
разпределени по функции, групи, дейности и видове 
разходи, съгласно Приложение № 3;

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в раз-
мер на - 52 804 443 лева;

1.2.2. За местни дейности в размер на 31 473 975 
лева, в т.ч: резерв за непредвидени и/или неотложни 
разходи в размер на 1 251 550 лева, от които 383 000 
лв. за осигуряване устойчивост на изпълнени проек-
ти по оперативни програми на Европейския съюз.

1.2.3. Дофинансиране на делегираните от държава-
та дейности със средства от собствените приходи и 
от изравнителна субсидия в размер на 3 426 015 лева.

2. Приема инвестиционната програма за 2018 годи-
на / поименен списък на обектите, видовете разходи 
и източниците на финансиране/ в размер на 3 984 260 
лв. Приложение № 4, като:
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2.1. Одобрява разпределението на целевата субси-
дия за капиталови разходи за 2018 г., вкл. и за из-
граждане и основен ремонт на общински пътища в 
размер на 1 456 400 лева. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с 
други местни приходи и преходни остатъци 1 264 
200 лева.;

2.3. Приема разпределението на средствата от пре-
ходни остатъци от целеви трансфери за капиталови 
разходи от 2016 г. и 2017 г. 1 263 660 лева.; 

3. Приема бюджети по отделни разпоредители как-
то следва:

3.1. Собствения бюджет на Община Плевен за 2018 
година (включително кметствата: Ласкар, Горталово, 
Къртожабене, Тученица, Тодорово и Радишево), Об-
щински съвет Плевен и второстепенните разпореди-
тели, които не са на делегиран бюджет в размер на 
46 071 949 лева, съгласно Приложение № 3 А;

3.2. Одобрява бюджетите на заведенията, прила-
гащи системите на делегиран бюджет в размер на 
36 977 693 лв., към които да се добавят със заповед на 
Кмета и средствата за дофинансиране на маломерни 
и слети паралелки съгласно решенията на Общински 
съвет - Плевен.

3.3. Бюджети на кметствата със самостоятелен бю-
джет съгласно Приложение № 3В;

4. Приема разпределението на преходните остатъци 
по разпоредители с бюджети съгласно Приложения 
№8, №8А , №8Б и №8В;

5. Утвърждава приходите, разходите и численост-
та на персонала на общинските предприятия за 2018 
година - ОП “Жилфонд”, ОП “Център за градска 
мобилност”, ОП “Акварел”, ОП “Общински меди-
ен център” и ОП „ Управление на общински земи и 
гори” съгласно Приложение № 9А; 9Б; 9В и 9Г и 
9 Д;

6. Приема актуализираната бюджетна прогноза, съ-
гласно Приложения № 11,11А;

7. Определя размери на общински дълг, както следва:
7.1. Лимит за поемане на нов общински дълг /мак-

симален размер/ - 14 800 000 лв.
7.2. Лимит за поемане на нов общински дълг чрез 

ФЛАГ /максимален размер/ -10 000 000 лв.
7.3. Максимален размер на общинския дълг и об-

щинските гаранции към края на 2018 год. в размер на 
11 019 985 лв. Приложения № 7 и 7А;

7.4. Максимален размер на общинския дълг в края 
на 2018 год. поет чрез ФЛАГ в размер на 10 000 000 
лв. Приложение № 7

8. Определя максимален размер на новите задълже-
ния за разходи, които могат да бъдат натрупани през 
2018 година, съгласно чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за 
публичните финанси в размер до 30 500 000 лв.; 

 9. Определя размера на наличните в края на 2018 
година задължения за разходи, на основание чл.94, 
ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси в размер 
до 4 500 000 лв.;

10. Определя максимален размер на ангажиментите 
за разходи които могат да бъдат поети през 2018 год., 
съгласно чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните фи-
нанси в размер до 29 000 000 лв.;

11. Определя размера на наличните към края на 
2018 год. поети ангажименти за разходи, съгласно 
чл.94, ал.3, т.2 в размер до 14 500 000 лв.;

12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметки-
те за средства от Европейския съюз. Приложение №10 
и поименен списък на инвестиционните обекти, финан-
сирани със средства от ЕС. Приложение № 10 А;

13. Определя размера на просрочените задължения 
от 2017 година, които ще бъдат разплатени от бюдже-
та на 2018 година - 164 892 лв. и приема план-график 
за обслужване на просрочените задължения. Прило-
жение № 14;

 14. Определя размера на просрочените вземания, 
които се предвижда да бъдат събрани през 2018 годи-
на не по-малко от 105 000 лв.;

15. Определя размера на средствата за културни ме-
роприятия в Културния календар за 2018 година - 350 
700 лв., съгласно Приложение № 13;

16. Определя средства в група „Физическа култура 
и спорт“ през 2018 година в размер на 500 000 лева, 
в т.ч. за ДЮШ ОФК „Спартак-Плевен” - 80 000 лв; 
ДЮШ „Вихър” гр. Славяново - 30 000 лв.. и за ДЮШ 
БК „Спартак - Пл.” - 60 000 лв. За участие на младеж-
ки отбор във футболен турнир в Ростов на Дон, меж-
ду побратимените градове във връзка с провеждане 
през 2018 година на световно първенство по футбол 
в Русия - 30 000 лв. 

17. Определя размера на средствата за:
17.1. Социално-битови разходи в размер на 3% от 

плановите средства за основна работна заплата на 
лицата, назначени по трудови правоотношения;

17.2. Представителни разходи за Председателя на 
Общинския съвет - не повече от 1 на сто от общия 
годишен размер на разходите за издръжка за дейност 
„Общинска администрация”;

17.3. Представителни разходи за Кмета на Община 
Плевен - не повече от 2 на сто от общия годишен раз-
мер на разходите за издръжка за дейност „Общинска 
администрация”;

17.4. Представителни разходи за кметове на кмет-
ствата и кметски наместници - не повече от 2 на сто 
от общия годишен размер на разходите за издръжка 
за дейност „Общинска администрация” по бюджета 
на кметството или бюджетната сметка;

17.5. За  организиране   на  общински   мероприятия   
и тържества в размер до 140 000 лева в т.ч: Разходи за 
подготовка отбелязването на 55 годишнината от по-
братимяване на гр. Плевен с гр. Ростов на Дон;

17.6. Определя доплащане към храната в детска 

млечна кухня - 0,50 лв. на 1 храноден.
17.7. Определя, считано от 01.01.2018 година след-

ните среднодневни хранителни оклади, за храната на 
децата в детските ясли, детските градини, обедине-
ните детски заведения и ползващите услугите на До-
машен социален патронаж, както следва:

17.7.1. За детски ясли и ДГ в размер на 2,60 лева.
17.7.2. За седмични детски ясли и ДГ в размер на 

2,80 лева.
17.7.3. За едно лице, ползващо услугите на Дома-

шен социален патронаж - 2,70 лева.
17.8.Определя  максимални  цени  за закупува-

не  на работно облекло  на работниците    и  служи-
телите  по  трудови правоотношения, финансирани 
от Бюджета на Община Плевен през 2018 година в 
размер 250 (Двеста и петдесет) лева.

17.8.1 Определя максимални цени за закупуване на 
представително облекло на педагогическия персонал 
по трудови правоотношения, финансирани от Бю-
джета на Община Плевен през 2018 година, в размер 
на 360 /триста и шестдесет/ лева.

17.8.2 Определя максимални цени за закупуване на 
работно облекло на непедагогическия персонал по 
трудови правоотношения, финансирани от Бюджета 
на Община Плевен през 2018 година, в размер на 260 
/двеста и шестдесет/ лева;

17.9. На пътуващите служители, притежаващи спе-
циалност и квалификация: лекар, медицинска сестра, 
счетоводител, специалист по бюджета,  финансите, 
човешките ресурси и социалните услуги, специалист 
“ГР и ВО”, служители в културните институти и съ-
бирачи на приходи, ако няма кандидати от населе-
ното място, съгласно длъжностната характеристика    
се    заплащат част от транспортните разходи от мес-
тоживеенето до местоработата и обратно, когато те 
се намират в различни населени места, както следва:

90 на сто до гр. Славяново и с. Беглеж;
85 на сто за всички останали населени места.
17.10. Упълномощава   Кмета   на   Общината   да   

утвърждава поименни   списъци на работниците   и   
служителите,   които могат да използват безплатен 
превоз в рамките на населеното място при изпълне-
ние на служебните си задължения произтичащи от 
характера на трудовата им дейност.

17.11. От Общинския бюджет да се изплащат по-
мощи за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, 
превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и 
закопаване на гроб в размер до 250 (двеста и пет-
десет) лева. Помощта да се предоставя за починали 
самотни, без близки и роднини, бездомни,  безпри-
зорни, настанени   в заведения за социални услуги, 
регистрирани в службите за социално подпомагане 
лица.

17.12. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
извършва разходи до 300 лева за еднократни помощи 
на нуждаещи се жители от Община Плевен.

17.13. При навършване на 100 (Сто) годишна въз-
раст на жител да се предоставят 500 (петстотин) лева 
от общинския бюджет.

17.14. На първото родено дете през 2018 година в 
Община Плевен, на което поне един от родителите 
да е с постоянен и настоящ адрес на територията на 
Общината да се предоставят 600 лв. от общинския 
бюджет. 

18. Определя второстепенните разпоредители с бю-
джет, съгласно Приложение № 12

19. Възлага на Кмета на Общината:
19.1. Да   определи   конкретните   права   и   задъл-

жения   на второстепенните разпоредители с бюджет 
през 2018 година;

19.2. Да ограничава или да спира финансиране  на 
бюджетни организации   и   звена при нарушаване   
на   бюджетната   и финансова дисциплина и разпи-
саните правила по Системата за финансово управле-
ние и контрол, до преустановяване на нарушението / 
чл.130 от Закона за публичните финанси и чл.48, ал.1 
от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейнос-
ти и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Плевен/ ;

19.3. Да   актуализира   общинския   бюджет   с   
размера   на постъпилите средства   от   дарения   и   
спонсорства, в съответствие с волята на дарителите 
и спонсорите;

19.4. Да кандидатства за средства от Централния 
бюджет и други източници за финансиране и съфи-
нансиране на общински програми и проекти.

19.5. Да публикува Бюджета на Община Плевен на 
интернет страницата на общината в срок до 10 ра-
ботни дни след приемането му от Общинския съвет.

19.6. Да представи Бюджета на общината на Смет-
ната палата и Министерство на финансите в срок до 
един месец от приемането му.

19.7. Да представя пред общинския съвет перио-
дично информация за извършените промени по т. 
20.1 и т. 20.2.

19.8. Да осигури средства в рамките на Бюджета на 
Община Плевен за увеличаване на работните заплати 
на кметовете и кметските наместници с 10 %.

20. Оправомощава Кмета на Община Плевен да из-
вършва компенсирани промени / чл.125 от Закона за 
публични финанси и чл.42 от Наредба № 10 на Об-
щински съвет-Плевен/:

20.1. В частта на делегираните от държавата дей-
ности-между утвърдените показатели за разходите в 
рамките на една дейност, с изключение на дейност-
ите на делегиран бюджет, при условие че не се на-
рушават стандартите за делегираните от държавата 
дейности и няма просрочени задължения в съответ-
ната делегирана дейност;

20.2. В частта на местните дейности-между утвър-
дените разходи в рамките на една дейност или от 
една дейност в друга, без да изменя общия размер 
на разходите;

20.3. Да се разпорежда с бюджетния резерв;
20.4. Да кандидатства за средства по структурни и 

други фондове на Европейския съюз, по национални 
програми и други източници за реализиране на го-
дишните цели на Общината за изпълнение на общин-
ския план за развитие.

20.5. Да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободните средства по Общинския бю-
джет и други сметки, с които да се финансират пла-
щания по проекти, финансирани със средства от Ев-
ропейския съюз и по други международни програми, 
както и за текущи разходи през годината. Средствата 
да бъдат възстановявани при верифициране на раз-
ходите. 

21.  Да сключи договори с Министерство на кул-
турата за разчетената  субсидия  по бюджета на об-
щината за   ДКТ „Ив.Радоев“ и „Плевенска филхар-
мония”.; 

22. Да се осигурят средства от местните приходи 
през 2018 год. за:

22.1. Подпомагане дейността на Асоциация “Диа-
бет” в размер до 4 000 лв.

22.2.Подпомагане дейността и за мероприятия под 
патронажа на Община Плевен със Съюз на слепите в 
размер до 3 000 лв.

22.3. Подпомагане дейността и участие в меропри-
ятия на Клубовете на пенсионера и хората с увреж-
дания на територията на Община Плевен, Съюза на 
пенсионерите-Плевен и Ветераните спартакисти в 
размер до 5 000 лв.

22.4. За подпомагане на дейността и за съвместни 
мероприятия с Община Плевен на други обществени 
организации до 25 000 лв. 

22.5. Подпомагане на младежки инициативи и 
включването им в Календар за младежки дейности 
на Община Плевен в размер до 10 000 лева.

22.6. За покриване стойността на картите за пъту-
ване на Почетни и Заслужили граждани на Община 
Плевен по всички тролейбусни линии на „Тролейбу-
сен транспорт” ЕООД - Плевен в размер до 5 000 лв.

23. Утвърждава числеността на персонала съгласно 
Приложения №5 и №6

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6  и чл. 
27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 94, 
ал. 2, 3 и 4 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, 
чл. 3 и чл. 4 от Закона за общинския дълг и чл. 34, 
ал. 2, 3 и 4 и чл. 15 от Наредба № 10 за условията и 
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 
за местните дейности и за съставяне, приемане, из-
пълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен 
и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. и ПМС № 
332/2017 год. за изпълнението на държавния бюджет 
на Република България за 2018 година, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1151/15.01.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.01.2018 г., 
Протокол № 35, точка 7 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 834/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разпределение на средствата в група 

„Физическа култура и спорт” и подпомагане мла-
дежки инициативи и включването й в Календар за 
младежки дейности на Община Плевен за 2018 го-
дина

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Разпределя средствата, гласувани с Решение № 
833/25.01.2018 г. на Общински съвет - Плевен, съ-
гласно т.16 в размер на 330 000 лв., както следва:

1. Спортен календар в размер на 60 000 лева, съ-
гласно Приложение №1

2. Ученически игри - 30 000 лева.
3. Финансово подпомагане на спортните клубове, 

съгласно Наредба №33 на Общински съвет - Плевен 
в размер на 200 000 лева.

4. Спортно-състезателни дейности, със социално 
значение - 15 000 лева.

5. Резерв - 25 000 лева.
ІІ. Приема Календар за младежки дейности на Об-

щина Плевен за 2018 година, съгласно Приложение 
№2, в размер на 10 000 лева.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извър-
ши всички правни и фактически действия в изпълне-
ние на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Зако-
на за местното самоуправление и местната админи-
страция, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1152/16.01.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 8 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 835/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преобразуване на Основно училище 

„Христо Ботев” - с. Мечка в Обединено училище 
„Христо Ботев” - с. Мечка

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.310, ал.1, т.2, чл.312, ал.6, 
чл.314, ал.1, във връзка с чл.38, ал.1, т.4 от Закона за 
предучилищно и училищно образование

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кметът на Община Плевен да 
внесе писмено предложение до Министъра на об-
разованието и науката за преобразуване на Основно 
училище „Христо Ботев”, с. Мечка в Обединено учи-
лище „Христо Ботев”, с. Мечка, считано от учебната 
2018/2019 година.

2. Официален административен адрес на Обедине-
но училище „Христо Ботев” е с. Мечка, Област Пле-
вен, Община Плевен, ул. „Христо Ботев” №6 и учи-
лищно общежитие с адрес ул. „Христо Ботев” №6а.

3. Бюджетът на Обединено училище „Христо Бо-
тев”, с. Мечка ще бъде формиран съгласно Решение 
№667 от 01 ноември 2017 година за изменение на Ре-
шение №286 на Министерски съвет от 2017 година 
за приемане на стандарти за делегираните от Държа-
вата дейности, с натурални и стойностни показатели 
през 2018 година.

4. Задължителната документация на Основно учи-
лище „Христо Ботев”, с. Мечка, Община Плевен, Об-
ласт Плевен, ул.”Христо Ботев” №6 след преобразу-
ване да се съхранява в Обединено училище „Христо 
Ботев”, Община Плевен, Област Плевен, ул. „Христо 
Ботев”№6.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички правни и фактически действия, свързани с из-
пълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.310, ал.1, т.2, чл.312, ал.6, чл.314, ал.1, 
във връзка с чл.38, ал.1, т.4 от Закона за предучилищ-
но и училищно образование, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1136/16.01.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 25.01.2018 г., Протокол 
№ 35, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
 

Р Е Ш Е Н И Е № 836/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преобразуване на Основно училище 

„Св. св. Кирил и Методий” - с. Търнене в Обединено 
училище „Св. св. Кирил и Методий” - с. Търнене

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.310, ал.1, т.2, чл.312, ал.6, 
чл.314, ал.1, във връзка с чл.38, ал.1, т.4 от Закона за 
предучилищно и училищно образование,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кметът на Община Плевен да 
внесе писмено предложение до Министъра на об-
разованието и науката за преобразуване на Основно 
училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Търнене в 
Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. 
Търнене, считано от учебната 2018/2019 година.

2. Официален административен адрес на Обединено 
училище „Св. Св. Кирил и Методий” е с. Търнене, Об-
ласт Плевен, Община Плевен, ул. „Иван Митов” №2. 

3. Бюджетът на Обединено училище „Св. Св. Кирил 
и Методий”, 

с. Търнене ще бъде формиран съгласно Решение 
№667 от 01 ноември 2017 година за изменение на Ре-
шение №286 на Министерски съвет от 2017 година 
за приемане на стандарти за делегираните от Държа-
вата дейности, с натурални и стойностни показатели 
през 2018 година.

4. Задължителната документация на Основно учи-
лище „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Търнене, Общи-
на Плевен, Област Плевен, ул.”Иван Митов” №2 след 
преобразуване да се съхранява в Обединено училище 
„Св. Св. Кирил и Методий”, Община Плевен, Област 
Плевен, ул. „Иван Митов”№2.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички правни и фактически действия, свързани с из-
пълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.310, ал.1, т.2, чл.312, ал.6, чл.314, ал.1, 
във връзка с чл.38, ал.1, т.4 от Закона за предучилищ-
но и училищно образование, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1134/16.01.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 25.01.2018 г., Прото-
кол № 35, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
 

Р Е Ш Е Н И Е № 837/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№757/26.10.2017 г. на Общински съвет - Годишен 
план за ползване на дървесина от територии соб-
ственост на Община Плевен през 2018 година
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На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 45, ал. 4, т. 1 от Наредба № 8 от 
05.08.2011 г. за сечите в горите, чл. 7, ал. 4 и чл. 71, 
ал. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост, и за ползването 
на дървесина и недървесни горски продукти, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение № 757 от 26.10.2017 г. на Об-
щински съвет - Плевен, в частта на т. 1, като се до-
пълва Годишният план за ползване на дървесина от 
територии, собственост на Община Плевен, през 
2018 г., както следва:

 (ВИЖ ТАБЛИЦАТА)

2. Допълва нова точка 4 със следното съдържание: 
Продажбата на остатъците от дървесина и върши-

на в сечищата, след тяхното освидетелстване, както 
и добитата дървесина на временен склад, за която 
няма заявено желание от кметствата , да се извърши 
по приетия ценоразпис с Решение на Общински съ-
вет - Плевен № 811/28.12.2017г., но в обем не повече 
от 1000 м3 .

3.Досегашна точка 4 става т. 5.   
В останалата си част Решение № 757 от 26.10.2017 

г. на Общински съвет - Плевен, остава непроменено.                                                                  
Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-

вание чл.21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администра-
ция, чл. 45, ал. 4, т. 1 от Наредба № 8 от 05.08.2011 
г. за сечите в горите, чл. 7 ал. 4 и чл. 71, ал. 6 от На-
редбата за условията и реда за възлагане изпълне-
нието на дейности в горските територии - държавна 
и общинска собственост, и за ползването на дърве-
сина и недървесни горски продукти, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1038-1/16.01.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.01.2018 
г., Протокол № 35, точка 11 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
     

Р Е Ш Е Н И Е № 838/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на надстрояване 

на съществуваща жилищна сграда върху общински 
недвижим имот в град Славяново, УПИ ХІV-189, 
кв.170

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на Ахил Николов Кънчев възмезд-
но право на надстрояване на ІІ-ри жилищен етаж със 
застроена площ 150,50 кв.м. /сто и петдесет кв.м. и 
петдесет кв.см./ върху общински недвжим имот, на-
ходящ се в град Славяново, представляващ застроен 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІV-189, кв.170, ак-
туван с акт за частна общинска собственост №42435 
от 22.11.2017 г. по одобрен инвестиционен проект, 
към съществуваща едноетажна жилищна сграда, 
собственост на Ахил Николов Кънчев и Анита Енева 
Кънчева.

2. Правото на надстрояване да се учреди за сумата 
от 1900 /хиляда и деветстотин/ лева.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за учредяване възмездно право на надстро-
яване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и 
нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл. 59 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1115/08.12.2017 г., и писмо на Кмета на Община Пле-
вен с вх. № ОбС - 1139/12.01.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.01.2018 
г., Протокол № 35, точка 12 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

  
Р Е Ш Е Н И Е № 839/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване право на пристроява-
не към жилищна сграда върху общински недвижим 
имот в с. Опанец - УПИ ХХVІ, кв.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.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на Йото Василев Цанов, възмездно 
право на пристрояване с обща разгъната площ 123,51 
кв.м. в УПИ ХХVІ, кв.17, 

с. Опанец, актуван с акт за частна общинска соб-
ственост №42420/13.11.2017 г. за изграждане на 
външно стълбище и полуподземен склад, по одобрен 
на 15.11.2017 г. от Главния архитект на Община Пле-
вен инвестиционен проект.

2. Правото на пристрояване да се учреди за сумата 
от 1 200 лева.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за учредяване възмездно право на пристро-
яване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и 
нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.59, ал.1 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1114/08.12.2017 
г. и писмо на Кмета на Община Плевен с вх. № ОбС 
- 1139/12.01.2018 г. на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.01.2018 г., Протокол № 35, 
точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е № 840/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж и сер-
витутно право върху общински терен за изгражда-
не на комплексен трансформаторен пост /КТП/ в 
урегулиран поземлен имот ХVІІ - 651.640 в кв.612 по 
плана на гр. Плевен

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.37, ал.4, т.4, чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 
и чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на „ЧЕЗ Разпределение България” 
АД право на строеж върху 8,32 кв.м. и сервитутно 
право върху 55,68 кв.м. в УПИ ХVІІ-651.640, кв.612 
по плана за регулация на град Плевен, общинска 
собственост, актуван с АОС №42320/26.07.2017 г. за 
изграждане на комплексен трансформаторен пост /
КТП/ по одобрен проект от Главния архитект на Об-
щина Плевен, при цена в размер на 5 000 /пет хиляди/ 
лева без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор с „ЧЕЗ Разпределение България” АД 
за учредяване право на строеж и сервитутно право 

срещу заплащане на цената по т.1, съгласно норма-
тивните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.37, ал.4, т.4, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.57, 
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Пле-
вен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1147/15.01.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 14 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 841/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен недвижим 

имот на собственика на законно построени върху 
него сгради - УПИ ІІІ, кв.12 по плана на с. Опанец, 
Община 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.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общински недвижим имот, нахо-
дящ се в с. Опанец, ул. „Трети март” №28, Община 
Плевен, представляващ застроен урегулиран позем-
лен имот с площ 700 кв.м. - УПИ ІІІ, кв.12 отреден 
за жилищно строителство, актуван с акт за частна 
общинска собственост АОС №33198/29.03.2004 г. 
на цена 9 100 /девет хиляди и сто/ лева без ДДС, на 
Веселин Станков Станков и Мая Бориславова Анге-
лова собственици на законно построените върху него 
сгради.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота с правоима-
щите лица, съгласно т.1 от настоящото Решение и 
нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1144/15.01.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.01.2018 г., Протокол № 
35, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

    
Р Е Ш Е Н И Е № 842/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на застроен общински не-
движим имот на собственика на законно построени 
върху него сгради - УПИ ІІ, кв.10 по плана на с. Опа-
нец, Община 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.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общински недвижим имот, нахо-
дящ се в с. Опанец, Община Плевен, представляващ 
застроен урегулиран поземлен имот с площ 570 кв.м. 
- УПИ ІІ, кв.10 отреден за жилищно строителство, 
актуван с акт за частна общинска собственост АОС 
№36914/24.06.2011 г. на цена 6 700 /шест хиляди и 
седемстотин/ лева без ДДС, на Галя Захаринчева То-
нова - Георгиева - собственик на законно построени-
те върху него сгради.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота с правоима-
щите лица, съгласно т.1 от настоящото Решение и 
нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1144/15.01.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.01.2018 г., Протокол № 
35, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е № 843/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - 
частна общинска собственост - незастроени УПИ 
І-66 и УПИ ІІ-66, отредени за жилищно строител-
ство, кв. 13 по плана на с. Буковлък, Община Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.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

ЗЕМЛИЩЕ ОТДЕЛ/ХЕКТАРА  № ИМОТ ПРЕДВИДЕНА СЕЧ;
ДЪРВЕСЕН ВИД

ПРЕДВ. ПОЛЗВ. КУБ.М - ПЛ/
ПР

Гривица 254 н1/1.1 17854.44.188
123.199 Кр.пост.ос.ф. 20%;цр.бл. 20/36пл/пр.куб.м.

255 м /0.3 17854.226.63 Пост.котл.;25%; цр 10/18пл/пр.куб.м.
258 б1/0.4 17854.124.211 Пост.котл.;30%; цр 25/45пл/пр.куб.м.
258 и1/5.9 17854.124.214

124.209 Пост.котл.;30%; цр 330/600 пл/пр.куб.м.
Общо 7.7 за местното население 385/700пл/пр.куб.м.
Буковлък 299 ф /8.1 06999.430.1 Отгл.20%проб.срлп9цр1 435/791 пл/пр.куб.м.

299 у/2.4 06999.430.1 Отгл.15%проб.срлп8цр2 80/145 пл/пр.куб.м.
300ж/12.1 06999.431.1 Отгл.15%проб.срлп9цр1 360/655 пл/пр.куб.м.
309 з/19.5 06999.557.3;557.4 Пост.котл.;30%; цр;кдб 490/891 пл/пр.куб.м.
311 в/6.1 06999.10.25;

172.4;138.11 Гола акация 100% 220/400 пл/пр.куб.м.
311 г/1.4 06999.172.1 Гола акация 100% 50/91 пл/пр.куб.м.
312 о/7.7 06999.557.3 Пост.котл.;20%; цр;кдб 125/227 пл/пр.куб.м.
312 п/1.7 06999.557.3 Пост.котл.;20%; цр;кдб 26/47 пл/пр.куб.м.

Общо 59.0 за местното население 1786/3247пл/пр.к.м.
Върбица 313ф/15.6 12752.93.91; 93.30;93.196;

110.69; 94.11 Пост.котл.;30%; кдб;цр 240/436 пл/пр.куб.м.
313х/0.2 093196 Пост.котл.;30%; цр остатък 33/60 пл/пр.куб.м.
313г/1.2 000254 Пост.котл.;20%; цр остатък 28/51 пл/пр.куб.м.
314т/1.8 12752.110.56 Гола акация остатък 2017г. 129/235 пл/пр.куб.м.
315 д/5.7 12752.110.14 Гола акация;гледичия 210/382 пл/пр.куб.м.

Общо 24.5 за местното население 640/1164 пл/пр.куб.м.
Бръшляница 319ж1/1.8 06690.202.11 Гола акация 100% 70/127 пл/пр.куб.м.

320 п1/1.8

06690.123.288
123.212;123.293;
123.214;123.292;
123.289;123.299;
123.294

Гола акация 100% 170/309 пл/пр.куб.м.

321 д/2.4 06690.11.2 Гола акация 100% 110/200 пл/пр.куб.м.
Общо 6.0 за местното население 350/636 пл/пр.куб.м.
Мечка 323 г/8.4 47963.127.18;

127.21;127.19 Гола акация 100% 210/382 пл/пр.куб.м.
323 е/3.3 47963.127.5 127.11;127.12 Гола акация 100% 60/109 пл/пр.куб.м.

Общо 11.7 за местното население 270/491 пл/пр.куб.м.
Коиловци 328 в/2.4 37856.202.6; 202.9;43.2 Гола топол. за продажба 700 плътни куб.м.

317 б/7.2 37856.396.1 Гола акация100% 290/527 пл/пр.куб.м.
316 т/5.9 000125 Гола акация 100% остатък 175/318 пл/пр.куб.м.

Общо 13.1 за местното население 465/845 пл/пр.куб.м
За Радишево 261 н/8.1 61426.135.14

135.15;135.13 Отгл.за продажба; чб,бб 180 плътни куб.м.
Землище Плевен 269 п/21.5 56722.539.1 Гола акация,пбрс 1080/1964пл/п.куб.м
Общо 21.5 за местното население 1080/1964пл/п.кубм
Бохот 244 у/1.8 05921.50.23 Гола акация 100% 60/109 пл/пр.куб.м.

244 ч/2.2 05921.50.17 Гола акация 100% 80/146 пл/пр.куб.м.
244 ш/3.0 05921.50.16 Гола акация 100% 150/273 пл/пр.куб.м.
244 к/0.3 000082 Гола акация 100% остатък 17/31 пл/пр.куб.м.
244 л/ 0.1 000081 Гола акация 100% остатък 10/18 пл/пр.куб.м.

Общо 7.4 за местното население 317/576пл/пр.куб.м.

Пелишат 245 в1/10.0
55765.121.1 ; 121.200;120.300;
122.10;121.30;
121.11;121.21

Гола акация 100% за продажба 560/1018пл/пр.куб.м

245в/1.5 148110;148130;
148120; Гола акация 100% остатък за продажба 59/107 пл/пр.куб.м.

246г/5.3 210001 Гола акация 100% остатък за местното 
население 621/1129 пл/пр.куб.м.

Общо 5.3 за местното население 621/1129 пл/пр.кубм
Тученица 249 а/ 0.2 000129 Гола акация 100% остатък 20/36 пл/пр.куб.м.

249 б/ 0.6 000117 Гола акация 100% остатък 40/73 пл/пр.куб.м.
250 г/0.1 000180 Гола акация 100% остатък 5/9 пл/пр.куб.м.
251 г1/0.6 000012 Гола акация 100% остатък 15/27 пл/пр.куб.м.

Общо 1.5 за местното население 80/145 пл/пр.кубм
Брестовец 277 х/6.34 000234;000235;000236 Гола акация 100% остатък 530/964 пл/пр.куб.м.
Общо 6.34 за местното население 530/964 пл/пр.куб.м.
Къртожабене 284 п/1.3 045002 Гола акация 100% остатък за продажба 99/180 пл/пр.куб.м.
Общо 1.3 За продажба 99/180 пл/пр.куб.м.
Николаево 221 б/0.6 51620.57.10 Кр.пост.ос.ф.30%;бл,цр 20/36 пл/пр.куб.м.

221 и/1.6 51620.96.21;96.20 Кр.пост.ос.ф25%,цр,лп,бл 55/100 пл/пр.куб.м.
221 л/0.4 51620.57.26 Кр.постепенна30%;бл,цр 15/27 пл/пр.куб.м.
221 м/0.3 51620.56.3 Кр.постепенна30%;бл,цр 10/18 пл/пр.куб.м.
221 н/0.2 51620.96.26 Кр.постепенна30%;бл,цр 10/18 пл/пр.куб.м.
221 о/1.2 51620.102.12;

96.21 Пост.котл.25%,цр,срлп,бл 45/82/ пл/пр.куб.м.
221 н1/1.8 51620.115.2 Кр.пост.ос.ф25%,бл,цр. 70/127 пл/пр.куб.м.

Общо 6.1 за местното население 225 /408пл/пр.куб.м
за Ралево земл.
Беглеж 215а1/10.5 03068.191.148 Пост.котл.;30%; бл;цр. 460/836 пл/пр.куб.м.
Общо 10.5 за местното население 460/836 пл/пр.куб.м
Ласкар 278 н1/7.4 43147.61.1 Гола акация 100% 410/745 пл/пр.куб.м.
Общо 7.4 за местното население 410/745пл/пр.куб.м.
Беглеж 216 д/21.3 03068.191.113 Пост.котл.;30%; бл;цр. 920/1673пл/пр.куб.м
Общо 21.3 за местното население 920/1673пл/пр.кубм
Къшин 272 а/2.1 41037.41.29 Отгл.прорежд.20%цр,бл. 55/100 пл/пр.куб.м.
Общо 2.1 за местното население 55/100 пл/пр.куб.м.
Тодорово 275н1/14.4 72566.28.38 Отгл.10%пробирка цр,бл 205/373 пл/пр.куб.м.
Общо 14.4 за местното население 205/373пл/пр.куб.м.
Плевен 293 с1/7.3 56722.545.1 Гола ак. 90%ак,пбрс,ор 125/227 пл/пр.куб.м.

303 д1/4.3
56722.474.160 474.14;474.141;
474.152;474.161;
474.153;474.142;
474.13

Гола акация 100% 280/509 пл/пр.куб.м.

303 ж2/2.8 567122.84.13 Гола акация 100% 240/436 пл/пр.куб.м.
303 з2/0.6 567.22.83.19 Гола акация 100% 35/64 пл/пр.куб.м.
15.0 за местното население 680/1236пл/пр.кубм

Общо за местно 
население 240.84 9479/17234пл/пр.к.м

Общо продажба 23.3 1598 плътни куб.м.
Всичко 264.14 11077 плътни куб.м. 
Предложените насаждения за сеч са по ГСП, утвърден през 2017г. от РДГ Ловеч.

Таблица към Р Е Ш Е Н И Е № 837/25.01.2018 г., гр. Плевен, Точка 1
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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 Пле-
вен за продажба на 2 броя незастроени общински 
недвижими имоти - УПИ І-66 и УПИ ІІ-66, отреде-
ни за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. 
Буковлък:

- УПИ І -66 с площ 750 кв.м., кв.13 с. Буковлък, ак-
туван с АОС №35384/28.05.2009 г. при първоначална 
цена 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева и депо-
зит 10% от първоначалната цена;

- УПИ ІІ-66 с площ 680 кв.м., кв.13, с. Буковлък, 
актуван с АОС №35385/28.05.2009 г., при първона-
чална цена 4 000 /четири хиляди/ лева и депозит 10% 
от първоначалната цена.

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

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договори за продажба на имотите по т.1, съ-
гласно нормативните изисквания, със спечелилите 
участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската 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-1146/15.01.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 18 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е № 844/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на 
ползване на Сдружение „Съюз на учените в Бълга-
рия” - клон Плевен върху недвижим имот - част-
на общинска собственост, представляващ целият 
трети етаж от административна сграда на ул. 
„Васил Левски” №150, гр. Плевен, актуван с АОС 
№37195/28.10.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 39, ал.4 от Закона за общинската 
собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползва-
не на Сдружение „Съюз на учените в България” 
- клон Плевен върху недвижим, нежилищен имот 
- частна общинска собственост, представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.659.449.1.2, със застроена площ 377 кв.м., зае-
мащ целият трети етаж от административната сграда 
на ул. „Васил Левски” №150, гр. Плевен, актуван с 
АОС №37195/28.10.2011 г..

2. Безвъзмездното право на ползване да бъде учре-
дено за срок от 5 /пет/ години.

3. Разходите свързани с текущото обслужване и 
поддръжка на имота, както и данък сгради и такса 
битови отпадъци са за сметка на Сдружение „Съюз 
на учените в България” - клон Плевен.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 39, ал.4 от Закона 
за общинската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1145/15.01.2018г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 19 
от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

    
Р Е Ш Е Н И Е № 845/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот, 
находящ се в гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков” 
№37 - ателие /мезонет/ №11 с идентификатор 
56722.660.264.12 на две нива с площ 148,2 кв.м.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи недвижим имот, собственост на 
задължено лице, с цел погасяване на задълже-
ния по изпълнително дело №15110003189/2011 г. 
по описа на ТД на НАП - Велико Търново, офис 
Плевен, недвижим имот, представляващ ателие /

мезонет/ №11 с идентификатор 56722.660.264.1.12 
на две нива с площ 148,2 кв.м. и маза с площ 3,76 
кв.м., находящ се в гр. Плевен, ул. „П.Р. Славей-
ков”№37 за сумата от 25 621,36 /двадесет и пет хи-
ляди шестстотин двадесет и един лева и тридесет 
и шест стотинки/ лева без ДДС, след прихващане 
на дължимите налози.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.34, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1150/15.01.2018г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 25.01.2018 г., Протокол № 35, 
точка 20 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

 
Р Е Ш Е Н И Е № 846/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за от-
пускане на персонална пенсия на Гюнай Недкова Ма-
ринова по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.7, ал.2, т.1, ал.3 и ал.4 от На-
редбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от 
Кодекса за социалното осигуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерски съвет на Република България за от-
пускане на персонална пенсия на Гюнай Недкова 
Маринова, по реда на чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.7, ал.2, т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса 
за социалното осигуряване, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1149/15.01.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.01.2017 г., Протокол № 35, 
точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

    
Р Е Ш Е Н И Е № 847/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в МС за от-
пускане на персонална пенсия на Франческа Тихоми-
рова Йорданова по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наред-
бата за пенсиите и осигурителния стаж

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.7, ал.2, т.1, ал.3 и ал.4 от На-
редбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от 
Кодекса за социалното осигуряване, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Ми-
нистерски съвет на Република България за отпуска-
не на персонална пенсия на Франческа Тихомирова 
Йорданова, по реда на чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.7, ал.2, т.1, ал.3 и ал.4 от Наредба-
та за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Ко-
декса за социалното осигуряване по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1148/15.01.2018 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 25.01.2017 
г., Протокол № 35, точка 22 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е № 848/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-
ект за подробен устройствен план - план за за-
строяване за ПИ 56722.701.3255 в местността 
„Стража” в землището на град Плевен, парцеларни 
планове на елементите на техническата инфра-
структура 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 мест-
ната 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 те-
риторията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3255 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 

на техническата инфраструктура. При изработване 
на подробния устройствен план да се спазват разпо-
редбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове тери-
тории и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3255 в местността „Стража” в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни и 
фактически действия, съгласно разпоредбите на За-
кона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нение 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 основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.18 от Закона за опазване на земедел-
ските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и 
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1155/16.01.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 23 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

     
Р Е Ш Е Н И Е № 849/25.01.2018 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Подробен устройствен план - Пар-
целарен план на елементите на техническата 
инфраструктура за прокарване на трасе на во-
допровод до поземлен имот с идентификатор 
67088.316.19 в местността „Няма” в землището 
на гр. Славяново

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т.8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.8 от Закона за общин-
ската собственост, чл.18 от Закона за опазване на 
земеделските земи при условията на чл.17а, ал.2 от 
Закона 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 Подро-
бен устройствен план - Парцеларен план на еле-
ментите на техническата инфраструктура за про-
карване на трасе на водопровод до поземлен имот с 
идентификатор 67088.316.19 в местността „Няма” 
в землището на гр. Славяново, преминаващо със 
сервитут през поземлен имот с идентификатор 
67088.316.13 с начин на трайно ползване - пасище, 
мера - публична общинска собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на 
трасета на водопровод до поземлен имот с иденти-
фикатор 67088.316.19 в местността „Няма” в земли-
щето на гр. Славяново, преминаващо със сервитут 
през поземлен имот с идентификатор 67088.316.13 с 
начин на трайно ползване - пасище, мера - публична 
общинска собственост.

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

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

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.8 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.18 от Закона за опазване на земеделските 
земи при условията на чл.17а, ал.2 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилни-
ка за прилагане на Закона за опазване на земеделски-
те земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1154/16.01.2018г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 24 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
   

Р Е Ш Е Н И Е № 850/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешаване за изра-

ботване на проект за изменение на Подробен ус-
тройствен план - План за регулация и застрояване 
за урегулиран поземлен имот ІІ-667.954 - За безвред-
ни производствени и складови дейности в кв.8, по 
плана на ж.к. „Дружба”, град Плевен и част от за-
дънена улица /тупик/ определена от ок 15б към ок15в

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.6, ал.1, ал.3 и чл.8, 
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 
и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 

чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на 
територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Под-
робен устройствен план - План за регулация и за-
строяване за урегулиран поземлен имот ІІ-667.954 
- За безвредни производствени и складови дейност 
в кв.8 по плана на ж.к. „Дружба”, гр. Плевен и част 
от задънена улица /тупик/ определена от ок 15б 
към ок15в.

2. Дава съгласие за промяна характера на задъне-
на улица по регулация определена от ок 15б към ок 
15в - 1458,00 кв.м. от публична в частна общинска 
собственост по приложено графично предложе-
ние за изменение на Подробен устройствен план 
- План за регулация и застрояване за урегулиран 
поземлен имот ІІ-667.954 - За безвредни производ-
ствени и складови дейности в кв.8 по плана на ж.к. 
„Дружба”, 

гр. Плевен и част от задънена улица /тупик/ опреде-
лена от ок 15б към ок 15в.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус-
не със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона 
за устройство на територията да се изработи проект 
за изменение на действащия Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване за урегулиран 
поземлен имот ІІ-667.954 - За безвредни производ-
ствени и складови дейности в кв.8 по плана на 

ж.к. „Дружба”, гр. Плевен и част от задънена улица 
/тупик/ определена от ок 15б към ок 15в.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние 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.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона 
за общинската собственост, чл.2, ал.2 и ал.3 от На-
редба №7 на Общински съвет - Плевен, чл.134, ал.1, 
т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1153/16.01.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 25 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
    

Р Е Ш Е Н И Е № 851/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№820/28.12.2017 г. на Общински съвет - Плевен 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 
от Кодекса за социалното осигуряване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя Решение №820/28.12.2017 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, което придобива следния вид:

„Дава съгласие за внасяне на предложение в Ми-
нистерски съвет на Република България за отпускане 
на персонални пенсии на Еленка Иванова Атанасова 
и Патрисия Иванова Атанасова, по реда на чл.92 от 
КСО.”

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса 
за социалното осигуряване, по предложение от По-
стоянна комисия по „Здравеопазване и социална по-
литика”, с вх.№ ОбС-1117-1/23.01.2018 г., проведено 
на 25.01.2018 г., Протокол № 35, точка 26 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
   

Р Е Ш Е Н И Е № 852/25.01.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Общински план за про-

тиводействие на тероризма
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл.16, т.6 от Закона за противо-
действие на тероризма

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Приема Общински план за противодействие на те-
роризма.

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

Кметът на Община Плевен да изпрати съответните 
данни от приетия план на Областен управител на Об-
ласт с административен център Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.16, т.6 от Закона за противо-
действие на тероризма, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1135/10.01.2018 г., проведено на 25.01.2018 г., 
Протокол № 35, точка 27 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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През януари започна зимна-
та подготовка на Общински 
футболен клуб (ОФК) „Спар-
так”. Мениджърът Емил Ве-
лев и старши треньорът Ромил 
Жотев я провеждат в столич-
ния квартал „Бояна”, където 
се събраха за първа тренировка 
футболистите. Само шестима 
от предишния състав са ос-
танали в селекцията на Велев. 
Това бе и поводът да потърсим 
спонсора на „Спартак” Иван 
Динов. Той даде обширно ин-
тервю за радио „Плевен”.

- Г-н Динов, защо предпо-
четохте отборът да тренира в 
столичния квартал „Бояна”?

- На 15 януари всички от Об-
щинския футболен клуб „Спар-
так” се събраха на Националната 
база в „Бояна”. Предварително 
бяхме планирали два лагера, 
но се отказахме да пътуваме 
до Сандански, тъй като заради 
неблагоприятните метеороло-
гични условия, там терените не 
са добри за тренировки. Така 
цялата подготовка ще премине 
в „Бояна”. В лагера са включе-
ни 26 футболисти. От стария 
състав  останаха само шестима. 
Новите попълнения са опитни 
играчи. Борихме се с отбори от 
„Б” Професионална група да 
ги привлечем. Затова мисля, че 
тимът ни през втория полусезон 
ще бъде боеспособен и няма да 
има нищо общо с онова, което 
се случи през 2017 година. 

- Какви са проблемите на 
„Спартак” с днешна дата?

- Най-големите и основните 
не са от сега. Базата на „Спар-
так” не дава никакви възмож-
ности за тренировки и за под-
готовка. Главно този проблем 
оказва влияние при привлича-
нето на футболисти в отбора. 

Всички знаят за това - липса 
на стадион и на помощни иг-
рища, защото това, с което 
разполагаме, не са игрища, а 
ливади. Надявам се, с помощта 
на кмета на Плевен  министър 
Красен Кралев да бъде инфор-
миран за състоянието на пле-
венската спортна база и градът 
да бъде подпомогнат финансо-
во от правителството, както са 
били подпомагани останалите 
големи градове в страната. Ще 
напомня, че един проект за  из-
граждане на изкуствен терен с 
лекоатлетическа писта от две 
години и половина отлежава в 
спортното министерство. Оч-
аква се само една благословия, 
за да може да започне финан-
сирането му. Това да е първият 
етап, за да може наистина да се 
води нормален тренировъчен 
процес. Надяваме се, през тази 
година да започне и поетапното 
финансиране на строителството 
на стадион „Плевен”. Напра-
вени са идейното и работното 
проектиране. Първият етап ще 
струва 10 милиона лева. Но без 
помощта на общинското ръко-
водство и на правителството 
това изграждане няма как да 
стартира. Не е нормално в един 
футболен град като Плевен от 
30-40 години да не се случва 
нищо, а се правят едни частич-
ни ремонти, които бързо да се 
рушат и отново да се оказваме 
на нулевата точка. Липсата на 
база пречи на детско-юноше-
ската школа, на привличането 

на класни футболисти. Затова 
плевенските играчи не остават 
и търсят възможности в други 
клубове.

- Дали и тази година ще подпо-
могнете финансово „Спартак”?

- И тази година общинският 
бюджет ще отдели средства за 
футбола. Те, разбира се, са не-
достатъчни. Затова аз ще добавя 
300 000 лева от две мои фирми, 
с които ще дофинансирам отбо-
ра. И тук бих искал да кажа, че 
е грешка да се съпоставят със-
тавите на Левски, Славяново, 
Червен бряг и Луковит с този на 
Плевен. Да! И за тях трябва да 
има средства, но все пак „Спар-
так” си остава водещ отбор. Пак 
ще повторя - Плевен заслужава 
да има един стабилен и прести-
жен футболен отбор. Дори бих 
искал да успокоя феновете, че 
през този полусезон отборът 

е толкова боеспособен, че не 
виждам как „Спартак” би загу-
бил среща с някой от тимовете 
в нашата група. Другото, което 
наблюдавам и което не е нор-
мално - от две години помагам 
на отбора и не се намират дру-
ги хора, които имат желание да 
отделят финансови средства за 
подпомагане на футбола. 

- Как бихте коментирали 
решенията на Общото събра-
ние на футболния клуб?

- Знаете, че преди Нова го-
дина се събрахме. Имаше мно-
го критики по мой адрес, към 
спортно-техническото ръковод-
ство, към отбора, но, за съжале-
ние, тези критики не бяха гра-
дивни. Критикуваме, но нищо 
не предлагаме. След два часа и 
половина, през които си гово-
рихме глупости на висок тон, не 
се случи нищо. На финала оста-

на пак ситуацията, че няма кой 
да дава пари, всеки изказва не-
гативно мнение и си отива. Пак 
оставаме същите хора, които 
изнасят тежестта на свой гръб. 
Грешките от миналия полусе-
зон са ясни. Те са поправени с 
новия щаб на „Спартак”, който 
ръководят Ромил Жотев и Емил 
Велев. Изключително силна се-
лекция, изключително добри и 
мотивирани футболисти. Не ис-
каме да гледаме назад, гледаме 
само напред, мач за мач и колко-
то може по-напред да успеем да 
се класираме. Точките, които ни 
разделят от „Кариана”, са много. 
Допуснали сме ги, но те не са не-
победим отбор. Има доста сре-
щи до края на сезона. През ме-
сец май ще видим как ще бъде 
класирането. Надяваме се, че 
ще постигнем целта, която сме 
си поставили, още тази година.

- Г-н Грижов, какъв е ко-
ментарът Ви за Бюджета за 
спорт на Община Плевен? 
Вие сте сред инициаторите за 
изработване и приемане на 
Критерии за кандидатстване 
за финансиране на спортните 
клубове.

- Смятам, че Бюджета на Об-
щина Плевен, от който се отделя 
за Физическа култура, спорт и 
младежки дейности, в размер на 
500 000 лв., е удовлетворяващ. 
С него можем да финансираме 
в голяма степен дейностите на 
спортните клубове, на непра-
вителствените организации и 
за младежки дейности, с които 
те ще реализират целите си, по-
ставени за предстоящата годи-

на. Това е добър бюджет. Още 
миналата година успяхме да 
увеличим парите двойно и сега 
дори додадохме още малко. Из-
вън Наредбата ще се финанси-
рат и три клуба - футболният в 
Славяново, ОФК „Спартак” и 
баскетболният клуб в Плевен. 
Промените бяха нужни. Когато 
направихме Наредбата бяхме 
наясно, че тя няма да заработи 
изведнъж без промени. За моя 
радост, и донякъде учудване, 
тя сработи добре. Показа ни и 
някои слабости. С промените, 
които извършихме на сесията 
през януари, се надяваме да дос-
тигнем още по-близо до очак-
ванията на спортните клубове. 
Нейният плюс е, че поставихме 

всички на равен старт и на база-
та на това, колко деца обучаваш, 
с какви кадри го правиш, тяхно-
то развитие и твоето участие в 
спортни състезания, ти получа-
ваш бонус точки. И това е целта 
ни - да се стимулира развитието 
на детско-юношеския спорт. За-
това и в Наредбата се стремим 
да направим така, че колкото по-
вече се труди един клуб и колко-
то повече резултати дава - да по-
лучи и повече точки и средства.

- На сесията увеличихте 
парите на спортния клуб в 
Славяново и на БК „Спартак-
Плевен”. Дадохте им по още 
10 000 лв. Защо се наложи тази 
промяна?

- Резервът ни за физическа 

Подготовката на фут-
болистите на „Спартак” 
продължава до старта на 
първенството на „В” група. 
Отборът тренира на Нацио-
налната база в столичния 
квартал „Бояна”. Там се иг-
раят и контролните срещи, 
в които наставникът Емил 
Велев структурира и опти-
мизира състава. На подго-
товка са 26 футболисти. 
Последната контрола на 
„Спартак” ще е на 17 фев-
руари със състава на „Ком” 
- Берковица.

Спонсорът Иван Динов:

ОФК „Спартак” изгражда боеспособен 
отбор за пролетния полусезон

Йордан Грижов, зам.-председател на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” към ОбС - Плевен

Наредбата за подпомагане на спортните клубове 
цели да стимулира тези, които работят

култура и спорт беше 45 000 лв. 
Комисията сметна, че той е ог-
ромен и затова се взе решение 
да се стимулират детско-юно-
шеските школи на тези два клу-
ба. Останаха 25 000 лв., което е 
по-приемливо за резерв. А с тях 
ще финансираме през годината 
други неотложни мероприятия. 
Миналата година бяхме оста-
вили в резерв 18 000 лв. и оста-
наха средства, които не бяха из-
ползвани. Затова се и повишиха 
бюджетите на тези два клуба. А 
„Вихър” - Славяново показват 
добри резултати напоследък. 
Много по-добри от школата на 
„Спартак”, която не е в добра 
кондиция, и всички го виждат. 
През 2019-а футболът в града ни 

прави 100 години и се надяваме 
ОФК „Спартак” да ни зарадва с 
резултати и да успее да се върне 
в „Б” група. Но за там са нуж-
ни огромни средства. Затова се 
надяваме и на спонсора на тима 
Иван Димов. 
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Леонид Михайлович Чичагов 
е човек с богата култура и разнос-
транни таланти. Проповедник и 
богослов, писател, историк, ху-
дожник и музикант, лекар, създал 
собствена система за лечение, той 
притежава енциклопедични зна-
ния, оставяйки след себе си много 
трудове по богословие, история и 
медицина. Чрез неговите трудо-
ве е прославен и канонизиран за 
светец преподобният Серафим 
Саровски.

Жизненият път на Леонид Ми-
хайлович Чичагов е необичаен и 
изключително интересен. Произ-
хожда от известен дворянски род 
в Костромска губерния. Правнук 
е на адмирал В. Я. Чичагов (1726-
1809) - един от първите изследо-
ватели на Антарктика и близък до 
Екатерина ІІ, внук на П. В. Чича-
гов - морски министър на Русия 
и герой от Отечествената война 
1812 година.

Леонид Чичагов е роден през 
1856 г. в семейството на полков-
ника от артилерията Михаил Ни-
кифорович Чичагов. Като много 
свои предци той избира профе-
сията на военен. Учи в Първа 
Санктпетербургска класическа 
гимназия, а в 1870 г. постъпва в 
Пажеския корпус. През 1875 г. е 
произведен в чин подпоручик. 
Служи в 7-а и 5-а конно-арти-
лерийска бригади, откъдето е 
прeкомандирован в 1-а на Н. В. 
батарея от гвардейската конно-
артилерийска бригада на Прео-
браженски полк.

През 1879 г. Леонид Михайло-
вич свързва живота си с Наталия 
Николаевна Дохтурова, потомка 
на героя от Отечествената война 
на Русия 1812 г. ген. Д. С. Дохту-
ров. От брака им се раждат чети-
ри деца - Вера, Наталия, Леонида 

и Екатерина.
Военната кариера на Л. М. Чи-

чагов продължава да се развива 
и в мирно време. Произведен в 
чин щабс-капитан от гвардията 
и високо оценен като специалист 
в областта на артилерията, през 
1881 г. той участва в маневри-
те на френската армия, където 
е представен за награждаване с 
най-високия орден на Френска-
та Република - Кавалерски кръст 
на Ордена на Почетния легион 
(1882). Военно-теоретичният 
труд „Френската артилерия през 
1882 година”, издаден в момент, 
когато в Русия се извършва пре-
въоръжаване на армията, е из-
ключително полезен в теоретич-
но и практическо отношение.

Но не героиката на войната е 
основна тема за размисъл на мла-
дия офицер. Темата за духовния 
смисъл на живота и смъртта, коя-
то го вълнува още като дете, ко-
гато преждевременно умира баща 
му, изниква пред него открито 
с цялата си острота по време на 
войната. Дълга към ближния ста-
ва основно начало в религиозната 
философия на бъдещия светец. 

Опитът от бойното поле и съ-
причастността към физически-
те страдания на ранените войни 
провокират интереса на Чичагов 
към нетрадиционната медицина. 
Негова заслуга е разработената и 
изпитана на практика система за 
лечение с лекарствени растения, 
описана в двутомния труд „Меди-
цински беседи”.

Като ктитор на Сергиевския 
на руската артилерия събор в 
Санкт Петербург (31 октомври 
1881 г.) щабс-капитан Чичагов 
работи за възстановяването и пре-
връщането му отново в действащ 
храм на артилерията, като едно-

временно с това развива активна 
духовно-просветителска дейност. 
Още като офицер той усъвършен-
ства знанията си по богословие и 
се превръща в енциклопедически 
образован богослов с авторитет, 
който с времето ще бъде при-
знат от цялата Руска православна 
църква.

Военната кариера не го удо-
влетворява, въпреки че е на-
граден с над 14 руски и чужди 
военни отличия, и през 1891 г. 
полковник Чичагов се оттегля от 
военна служба и заминава със 
семейството си за Москва, за да 
се подготви за ръкополагане. На 
26 февруари 1893 г. е посветен в 
сан „дякон”. Служението си за-
почва в Кремълската синодална 
църква „Дванадесетте апостоли”. 
След няколко месеца възобновява 
службата в храма, за което полу-
чава първата си награда като све-
щеник. Тук основава Общество 
на Белия кръст, което да помага 
на децата на офицери. През 1895 
г. е избран за духовен наставник 
на военнослужещите от артиле-
рийското ведомство на Москов-
ски военен окръг. С присъщата за 
него енергия се заема с реставра-
цията на храма „Св. Николай”, къ-
дето предстои да служи. Църква-
та принадлежи на Румянцевския 
музей и 30 години не е отваряла 
врати. Заслуга на отец Леонид е 
не само възстановяването, но и 
вътрешната украса на храма, към 
която добавя собственоръчно ри-
сувани стенописи. В Московския 
храм „Пророк Илия” образите на 
Спасителя с бяла плащеница и на 
преподобния Серафим Саровски 

също са зографисани от него.
На 14 август 1898 г. отец Ле-

онид приема монашеството в 
Троице-сергиевската лавра (го-
лям руски манастир в Московска 
област) с името Серафим - в чест 
на преподобния Серафим Саров-
ски, покровител на Чичагови и на 
когото посвещава най-значимия 
труд на живота си - „Летопис на 
Серафимо-дивеевския манастир” 
претърпял две издания (1896 и 
1903 г.). Той съдържа подробно 
описание на създаването на ма-
настира в Дивеево - „четвъртото 
място на пребиваване на Божията 
майка на земята”. По това време 
отец Серафим пише и две жития 
- на своя покровител и на препо-
добния Евфимий - Суздалският 
чудотворец (във връзка с отбеляз-
ването на 500 години от смъртта 
му).

През годините владика Се-
рафим служи на много места в 
Русия. Във всички поверени му 
епархии той се заема с възстано-
вяването на разрушените храмове 
и манастири, възражда духовния 
живот.

През август 1899 г. отец Сера-
фим, с издигането си в сан архи-
мандрит, е назначен за настоятел 
на Суздалския спасо-ефимовски 
манастир и благочинен при мана-
стирите на Владимирска епархия. 
В този период той се посвещава 
изцяло на организацията по про-
славата на преподобния Серафим 
Саровски. На 29 януари 1903 г. 
Светият Синод на тържествена 
церемония обявява преподобния 
Серафим Саровски за светец, а 
архимандрит Серафим получава 

По време на Руско-турската война 1877-1878 г. Чича-
гов е активен участник и историограф на събития-
та. Служи в 5-а батарея на гвардейската конно-ар-

тилерийска бригада, включена в Предния отряд на ген. Гурко. 
Участва във форсирането на Дунав при Свищов, превземането 
на Никополската крепост и освобождаването на старата българ-
ска столица Търново. По време на блокадата на Плевен проявява 
изключителна смелост в бойните действия при Горни Дъбник и Те-
лиш. В състава на отряда на ген. Гурко участва в освобождаване-
то на София и прехода през Балкана. Сражава се на шипченските 
позиции и в боя за Филипопол в отряда на ген. Веляминов. Участва 
в похода на юг от Балкана, стига до Одрин и влиза в Сан Стефано 
на 12/24.02.1878 г. При действията в планински условия оръдията 
от батареята на Чичагов поразяват турските позиции с мате-
матическа точност и ефективна стрелба.

За участието си във войната Леонид Чичагов е награден с 
орден „Св. Ана” 4-а ст. с надпис „За храброст” (за отличие в 
сраженията при Горни Дъбник и Телиш на 12/24 и 16/28.10.1877 
г.), орден „Св. Станислав” 3-а ст. с мечове и бант (за прехода 
през Балкана 13/25-19/31.12. 1877 г.), орден „Св. Ана” 3-а ст. 
с мечове и бант (за боевете при Филипопол на 3, 4 и 5.01.1878 
г.), сабя с надпис от император Александър ІІ „За обсадата и 
превземането на Плевен 1877 г.”, където проявява изключител-
на храброст и воински умения, Светло-бронзов медал „В памет 
на войната 1877-1878 г.”. Самият ген. М. Д. Скобелев го вписва 
поименно в заповедите си до действащата армия, а Великият 
княз Николай Николаевич му връчва Георгиевски кръст за хра-
брост. Събитията, свързани с Руско-турската война от 1877-
1878 г., Чичагов описва в книгите си „Дневник на пребиваването 
на Царя Освободител в Дунавската армия 1877 г.”, „Описание 
на отделни воински подвизи” и „Разкази за офицера”.

Герой на плевенската епопея
КАНОНИЗИРАН ЗА СВЕТЕЦ

скъпоценна митра лично от Ни-
колай ІІ.

На 28 април 1905 г. в Успен-
ския събор на Московския Кре-
мъл архимандрит Серафим е ръ-
коположен за епископ Сухумски. 
През 1907 г. е избран за член на 
Синода, а на следващата година 
е преместен към Кишиневската 
катедра, където продължава да 
работи усилено за възстановява-
нето на църковно-епархийския 
живот. Дейността му получава 
висока оценка от Светия синод 
и от император Николай ІІ. През 
1912 г. е издигнат в архиепископ. 
В периода 1916-1918 г. е изборен 
член на Държавния съвет и Коми-
сията за народно просвещение и 
на Поместния събор на Руската 
православна църква 1917-1918 г. 

През 1917 г. като монархист 
е уволнен от служба в Тверската 
архиерейска катедра и след съ-
бора получава назначение във 
Варшава. Поради сложната поли-
тическа обстановка не успява да 
замине и остава в Москва, където 
служи в различни храмове. През 
1921 г. е изпратен на заточение за 
две години в Архангелска област. 
През 1924 г. отново е арестуван.

От 1928 г. служи като митро-
полит в Ленинградската епархия 
и е свидетел на първото масово 
закриване на епархийски храмо-
ве. Последната му служба е на 24 
октомври 1933 г. в Спаско-пре-
ображенския събор. След увол-
нението живее в Москва. Отделя 
голямо внимание на църковното 
пеене и композира църковна му-
зика. През 1999 г. за първи път се 
изпълняват публично пиеси от 
неговия „Музикален дневник”. 

Митрополит Серафим е арес-
туван в късната есен на 1937 
година и по обвинение в „кон-
трареволюционна монархическа 
агитация” е разстрелян на 11 де-
кември 1937 г. на полигона в Бу-
тово, край Москва. Реабилитиран 
е на 10 ноември 1988 г.

През 1997 година Архиерей-
ският събор на Руската право-
славна църква го канонизира за 
светец новомъченик.

Преподобният Серафим е дъл-
боко почитан от цялата фамилия 
Чичагови. Неговия път следват 
дъщерите му Вера, Наталия и Ле-
онида. 

Варвара Василевна Черная - 
внучка на митрополит Серафим, 
е доктор на науките, професор по 
органична химия, почетен член 
на няколко световни академии на 
науките и автор на едни от първи-
те космически разработки, сред 
които е скафандарът на Юрий Га-
гарин, с който той обикаля за пър-
ви път земята на борда на косми-
ческия кораб „Восток”. Варвара 
също следва пътя на своя дядо. Тя 
е първата монахиня на възстано-
вения през 1994 г. след 72-годиш-
но разорение Новодевически ма-
настир и негова първа игуменка с 
името Серафима.

Емилия Зорнишка
Директор на РВИМ - Плевен


