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На няколко етапа ще бъде 
ремонтирана част от ул. „Цар 
Борис ІІІ”, която е включена 
за основна рехабилитация с 
европейски средства по проек-
та на Общината „Осигуряване 
на устойчива градска среда на 
Плевен”. Участъкът е от  кръс-
товището при Дома на книга-
та и Регионалната библиотека 
„Христо Смирненски”, продъл-
жава край пазар „Център” до 
хотел „Ростов”. 

Отсечката е еднопосочна, 
много натоварена и преди да 
бъде преасфалтирана ще тряб-
ва от ВиК да подменят тръбите. 

Дейностите ще обхванат и 
улица „Коста Хаджипакев” 
/пред ДКЦ „Авис Медика”/ - от 

Управителният съвет на 
Проект „Красива България” на 
Министерството на труда и со-
циалната политика одобри за 
финансиране общо 36 предло-
жения за подобряване на об-
ществената среда, социалната 
инфраструктура и социалните 
услуги от резидентен тип. Сред 
тях е и депозираният от Об-
щина Плевен проект „Фасадна 
реставрация и подмяна догра-
ма на Центъра за подпомагане 
на личностно развитие - ЦРД, 
гр. Плевен, ул. „Дойран” №79, 
УПИ-I, строителен кв. 381а, 
Ид№ 56722.659.850.1”. Кампа-
нията за набиране на предло-
жения за финансиране премина 
при изключително голям инте-
рес, отчитат от МТСП. Подаде-
ни са предложения от 97 общин-
ски и областни администрации 
- с 10% повече в сравнение с 
2017 г.  Общата стойност на 
одобрените 36 проектни пред-

ложения е 7,1 млн. лв. От тях 3 
млн. лв. се осигуряват по проект 
„Красива България”, останалата 
част е съфинансиране от бене-
фициентите. 

Проектосметната докумен-
тация за ремонт на ЦРД е на 
стойност 286 667 лв. Собстве-
ното участие на Община Пле-
вен в общия бюджет на проек-
та възлиза на 59%, или 169 134 
лв. Според изискванията на 
Проект „Красива България” за 
2018 г. резултатите от реали-
зацията на одобрени проекти 
задължително се съхраняват 
от бенефициентите за срок 
най-малко пет години след 
приключване на изпълнение-
то. Това включва и условието 
да не се променя определеното 
предназначение на обекта или 
части от обекта на проектната 
интервенция, респективно - 
направените инвестиции в да-
дената инфраструктура.

на загиналите за Освобождението
ПЛЕВЕН ОТДАДЕ ПОЧИТ

Стотици плевенчани се вклю-
чиха в тържествения ритуал по 
повод Националния празник на 
България 3 март. На церемо-
нията присъстваха кметът на 
Община Плевен Георг Спар-
тански и неговите заместници, 
народни представители, об-
ластният управител Мирослав 
Петров, председателят на Об-
щинския съвет Мартин Митев, 
общински съветници, военно-
служещи и много граждани. 
Ритуалът започна с издигане на 
националното знаме и панихи-
да в памет на загиналите, отслу-

жена от Плевенския митрополит 
Игнатий и свещеници от трите 
храма в града. „Наши български 
войници с чест и достойнство 
защитиха българското знаме във 
всички войни. Няма българско 
знаме, което да е паднало в плен, 
страната ни е губила битки, но 
никога не е губила достойнството 
си. Нашите наследници трябва да 
знаят, че и днес, 140 години след 
Освобождението ни, нищо не се 
дава даром. В този неспокоен 
свят оцеляват силните, единните, 
тези, които имат национална чест, 
достойнство и самочувствие да 

защитават своята национална 
кауза. България трябва да бъде 
единна, не трябва да забравяме, 
че сме един от най-старите 
народи на Европа и нямаме 
повод да се срамуваме от своята 
история. Благодарни сме на 
всички, които дадоха живота си 
за нашата свобода, за това, че 
ни има, че ни оставиха своите 
завети и показаха какъв трябва 
да бъде историческият път на 
България. Нямаме повод за срам 
и национално униние, трябва да 
гледаме напред, да бъдем единни 
и да следваме своите цели. За 

да го има Плевен, за да я има 
България!”, каза в словото си Ге-
орг Спартански.

В знак на признателност 
към загиналите, венци и 

цветя бяха поднесени пред 
Параклис-мавзолей „Св. Георги 
Победоносец”. Паметта на 
героите беше почетена с минута 
мълчание.

Започва поетапен ремонт 
на ул. „Цар Борис III”

ул. „Васил Левски” до кръсто-
вището с  ул. „Цар Борис ІІІ”, 
обяви кметът. „Сложността и 
мащаба на ремонта ще наложи 
той да се прави на етапи, затова 
призовавам всички към повече 
търпение. Няма как да се на-
прави ремонт за една нощ, няма 
как да не търпим неудобства”, 
подчерта Георг Спартански. 

Предвидено е първо да бъде 
затворен за движение и ремонти-
ран участъкът от кръстовището 
с бул. „Данаил Попов” до пазар 
„Център”. На втория етап ще се 
затвори участъкът от Пазара до 
площад „Свободата”, а накрая - 
ул. „Коста Хаджипакев”. 

Очаква се ремонтът да запо-
чне в началото на април.

Одобриха проекта на Община 
Плевен за ремонт на ЦРД по 

„Красива България”
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Най-добро изпълнение - 
106% и приходи от 4 253 000 
лв. бележи данъкът върху 
превозните средства, което е 
обяснимо, предвид привежда-
нето в действие на законовия 
текст, задължаващ собствени-
ците да са издължили данъка 
за автомобил, който следва да 
премине технически преглед. 
Това се случи след като от 2015 
год. пунктовете за технически 

прегледи започнаха използва-
нето на специална платформа, 
предоставена им от ИА „Ав-
томобилна администация“, 
чрез която извършват провер-
ка онлайн, за платени данъч-
ни задължения за съответния 
автомобил. От друга страна, 
местната администрация, чрез 
електронен обмен, ежедневно 
получава информация от Ми-
нистерство на финансите за за-
числени и отписани превозни 
средства от сектор КАТ през 
предходния ден. Този обмен на 
информация между институ-
циите води до финансов ефект 
от една страна и до принуди-
телно повишаване нивото на 
съзнание в собствениците. С 
тази мярка се попълва базата 
данни с недекларирани досе-
га леки и товарни автомобили, 
които вече ежегодно биват об-
лагани до отписването им от 
регистрите на КАТ. На практи-
ка е постигнато и реално нама-
ляване на административната 

тежест за субектите - отпадна 
необходимостта за подаване на 
данъчна декларация за вписва-
не на превозното средство за 
облагане.  

С почти същото изпълнение 
е и данъкът върху недвижимите 
имоти. Постъпленията по този 
структуроопределящ за Община 
Плевен данък възлизат на 8 440 
000 лв., което е почти 105% из-
пълнение на годишния план.

С много добро изпълнение в 
размер на 98% е и таксата бито-
ви отпадъци. Постъпленията са 
6 680 000 лв.

 „За данъка при придобива-
не на имущество по дарение и 
възмезден начин отчитаме из-
пълнение около 77% /3 070 000 
лв./, което е очаквано на фона 
на годишния темп на събира-
емост на този вид налог, при 
който плануването е условно 
и постъпленията се влияят от 
икономическата обстановка”, 
коментира Маргарита Бахнева, 
директор на дирекция „Прихо-

ди от местни данъци и такси”. И 
допълва, че през 2017 год. са по-
стъпили и: патентен данък - 360 
000 лв., туристически данък - 37 
000 лв., такса за притежаване на 
куче - 4 500 лв., приходи от гло-
би и санкции - 37 000 лв., както 
и такси за извършени админи-
стративни услуги - 95 000 лв.

Паралелно с приемането и 
осчетоводяването на плащания, 
в дирекцията се осъществява и 
прием и обработка на данъчни 
декларации и издаване на да-
нъчни документи по подадени 
искания от клиенти. През изми-
налата 2017 год. служителите от 
Дирекцията са приели и обрабо-
тили 21 900 данъчни деклара-
ции и са издали 11 700 данъчни 
документа. 

Значима за общинския бю-
джет е дейността на Отдел „Ре-
визии, проверки и събиране“. 
През изминалата година спе-
циалистите са съставили и връ-
чили 2 011 акта за установяване 
на публични вземания на обща 

стойност около 2,5 млн. лв., 
комплектовали са и предали за 
принудително събиране от пуб-
личен изпълнител 976 препи-
ски на обща стойност 1 880 000 
лв. В резултат на принудителни 
действия, в бюджета на Община 
Плевен са постъпили почти 2 
000 000 лв. 

От 9 януари стартира кампа-
нията по заплащане на данъци 
и такси за 2018 год. Тази годи-
на собствениците на имоти на 
територията на Община Плевен 
се информират за дължимите от 
тях налози не с хартиени съоб-
щения, а по по-модерни начини 
за комуникация - онлайн, на те-
лефон 064/889 472 или на мяс-
то в Дирекцията, където срещу 
документ за самоличност ще 
могат да получат, по желание, 
хартиено съобщение.

Сроковете за плащане и 
данъчните ставки са непроме-
нени. Определените данъчни 
задължения се заплащат на 
две равни вноски - до 30 юни 
и до 31 октомври на годината, 
за която се отнасят, а при из-
дължаване на пълния размер 
на данъчното задължение до 
30 април се прави 5% отстъп-
ка. Работното време е от 8.30 
ч. до 16.30 ч. без прекъсване. 
Плащанията се извършват в 
брой на касите в Дирекцията, 
по банков път, чрез Интернет 
през сайта на Община Плевен 
или чрез пощенски запис. 

Със Заповед на кмета Георг 
Спартански в Община Плевен 
се събра Комисията за разпре-
деляне на държавната субсидия 
за 2018 година за читалищата, 
с председател началникът на 
отдел „Култура” Стефка Григо-
рова. На заседанието присъст-
ваха 34 членове на Комисията, 
отсъства председателят на чита-
лище „Култура - 2014” - Плевен. 
Представителят на читалище 
„Тракия - 2013” - Плевен, Ивай-
ло Манчев, напусна по време 
на заседанието и не участва в 
самото гласуване. В Заповедта 
не е включен председателят на 
новорегистрираното в Плевен 
от Министерството на културата 
НЧ „Берлик-2017”, тъй като не е 
изминала изискуемата по закон 
една година от регистрацията му. 
Комисията гласува и прие про-
мени в проекта за вътрешните 
правила за разпределяне на суб-
сидията, отпадна възможността 
членовете да налагат финансови 
санкции при неизпълнение на 
някое от условията, необходими 
за получаване на субсидия. 

 След заседанието на комисия-
та потърсихме мнението на пред-
седателя  й Стефка Григорова. Тя 
обясни, че винаги има недоволни 
и ощетени, за съжаление и сега 
се случва същото.  Григорова 
припомни, че през изминалата 
2017 година беше направен опит 
за въвеждане на строги правила 
при разпределение на държавна-
та субсидия с анкетна карта, която 
не всички читалища пожелаха да 
попълнят.

„Издръжката на читалища-
та се осъществява на 100 % от 
държавата, като има норматив-
на стойност на всяка една от 
щатните бройки в читалищата 
в България, които вече са над 
3 680. Любопитен е фактът, че 
през 40-те години на миналия 
век на територията на цялата 
страна е имало 128 читалища. 
Съгласно Закона за народните 
читалища  от 1927 година, ка-
тегорично е разписано, че чита-
лища се откриват само при не-
обходимост  на населението от 
подобна културна организация. 
Това поставя въпроса: Има ли 
необходимост на територията 
си община Плевен да има 36 чи-
талища? Най-новото е регистри-
рано през месец ноември мина-
лата година и се нарича „Берлик 
- 2017“ . Причината за създаване 
на нови читалища не е в нашата 
община, както и останалите об-

щини в страната. Никога до сега 
Министерството на културата 
не е искало становището на об-
щините и/или на читалищната 
гилдия дали има празнота на оп-
ределена територия за читалищ-
на дейност. Проблемът се крие в 
Закона за народните читалища, 
което показва, че има нужда от 
един нов нормативен акт”, кате-
горична е Григорова. Тя обясни, 
че е участвала в национална 
среща в Народното събрание, 
където е обсъждан този про-
блем. Очаква се Министерство-
то на културата да изработи На-
редба към сега съществуващия 
Закон, която малко да подобри 
реда и да осигури контрол на 
изразходването на държавните 
средства.

Субсидията за 2018 година за 
всички читалища в България е 
малко над  66 млн. лв., а за общи-
на Плевен сумата е 871 000 лв. 

Тя е разпределена на 33 читали-
ща. „Процедурата не беше лес-
на. Приемането на вътрешните 
правила сложиха известен ред 
и внесоха малко спокойствие в 
отношенията между самите чи-
талища. Не е тайна за плевен-
ската общественост, че има не 
едно и две читалища, които съ-
ществуват само на книга и не 
развиват почти никаква дейност. 
На някои от тях председателите 
на читалищните настоятелства 
са се самоназначили на опреде-
лени длъжности, измислени от 
тях, и получават месечни възна-
граждения. На други в отчетите 
им пише, че нямат никаква дей-
ност, школи за деца или клубове 
за народни танци, заради липса 
на помещения.  В същото време 
помещенията, предоставени от 
Община Плевен, са се отдавали 
под наем и читалището е съби-
рало неправомерно наема. Може 
да се каже, че има и такива, кои-
то нямат собствена сграда и се 
помещават в апартамент”, до-
пълва Стефка Григорова.

Ще припомним, че Община 
Плевен предоставя безвъзмезд-
но общински имоти за стопанис-
ване от читалищата, като изрич-
но в договорите е написано, че 
тези културни институти поемат 
разходите за електроенергия, 
отопление, ремонтни дейности 
и такса смет. Читалищата нямат 
право да предоставят възмездно 
или безвъзмездно части от соб-
ствеността на трети лица.    

„Не мога да деля тези култур-
ни институти на градски и сел-

ски, за мен има два вида чита-
лища - работещи и неработещи. 
Много са и положителните при-
мери,  като сред тях е читалище-
то в село Бръшляница, настане-
но в помещение от 70 квадратни 
метра, с изрядно подредена биб-
лиотека - по изискванията на 
Закона за обществените библи-
отеки. Има създадена уникална 
група за автентичен фолклор от 
12 жени, носиите им са на пове-
че от 120 години, всички те са 
с невероятни булченски наки-
ти на главата,които се наричат 
„кайци”. С такива експонати 
разполагат Регионален истори-
чески музей - Плевен и Британ-
ския музей. Те са предоставени 
също от жители на Бръшляница. 
Читалището разполага със зе-
меделска земя, благодарение на 
която намира средства за учас-
тие на групата за автентичен 
фолклор в прояви и фестивали в 
страната и  чужбина. На много 
места секретарите  на читали-
щата изпълняват почти всички 
дейности - секретар, библиоте-
кар, организатор, хигиенист и 
други. Читалищата в Буковлък 
и Мечка работят успешно с ром-
ското население. Имат съдадени 
танцови групи, които изучават 
традициите и бита на това на-
селение. От градските водещо 
е  читалище „Съгласие 1869“. 
Сред добре работещите са чита-
лищата  „Лик“, „Христо Ботев“, 
„Ракитин“ и „Извор“, макар че 
при някои има известни про-
пуски. А за останалите нищо не 
можем да кажем, защото хората 
не ги знаят. Наясно съм, че сред-
ствата , които осигуряват от Ми-
нистерството на културата не са 
достатъчни. Но има читалища, 
които продължават традицията, 
колкото и да им е трудно“, до-
пълва Стефка Григорова.  

Успешна финансова година отчита дирекция 
„Приходи от местни данъци и такси“ 

Приходите през 2017 година достигнаха близо 23 000 000 лв.

Маргарита Бахнева

Комисия разпредели държавната субсидия
за читалищата в Плевенска община
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Р Е Ш Е Н И Е № 853/22.02.2018 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 самоу-
правление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.1 от приетия дне-
вен ред, относно изменение и допълнение на 
Наредба за управление на общинските пъ-
тища, 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 те-
риторията на Община Плевен, приета с Ре-
шение №705/25.09.2017 г. внесено от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ОбС-0791/22.12.2017 г., за следващото 
заседание.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

 
Р Е Ш Е Н И Е № 854/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Об-

щински съвет - Плевен за периода 01.07.2017 
г. -31.12.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, 
ал.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за сведение Отчет за дейност-
та на Общински съвет-Плевен за периода 
01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.

2. Текстът на Отчета по т.1 е неразделна 
част от настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, 
ал.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, по предложение от 
Мартин Митев - Председател на Общински 
съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-1167/02.02.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 36, 
точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 855/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Правилник за 

условията, реда и критериите за съфинан-
сиране на проекти в сферата на културата 
на територията на Община Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. В чл.4 т.4, „е“ придобива следния вид: 
„Други, пряко свързани с реализацията на 
проекта разходи”.

2. В чл. 4 създава т.5 (нова) със следния 
текст: „Комисията има право да променя 
бюджета на проекта, ако счете дейности или 
разходи в него за нецелесъобразни.”

3. В чл. 5 (1) т.2 Отпада изразът „установе-
ни с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако компетентен орган е допуснал раз-
срочване на задълженията“ и текстът придо-
бива следния вид: „Имат финансови задъл-
жения към държавата или Община Плевен, 

4. В чл. 6 създава т.8 (нова) „дейности, 
свързани с издаване на художествена лите-
ратура”.

5. Чл. 14 (1) Текстът придобива следния 
вид: „Експертната комисия се състои от 12 
члена и се назначава със заповед на Кмета на 
Община Плевен.”

6. Чл. 14 (2) Текстът придобива следния 
вид: „Десет от членовете на Комисията са 
постоянни за календарната година, а двама 
от членовете са външни консултанти и/или 
експерти и се избират за всяка отделна сесия 
по чл. 12 от настоящия Правилник.”

7. В чл. 14 (3) т.3 думата „правителствени“ 
да се замени с „неправителствени“.

8. Чл. 21 отпада и следващите членове се 
преномерират.

9. В настоящия чл.26 се променя срока за 

превеждане на останалите 30% от одобре-
ната за финансиране сума от 20 на 10 дни 
и изразът „след успешното приключване на 
проекта“ се заменя от „след получаване на 
положителна оценка от Комисията по чл. 30 
(настоящ).

10. В чл. 30 (настоящ) : Изразът „в срок от 
1 месец след неговата реализация“ се заменя 
с „в срок от един месец след неговото отчи-
тане“.

11. В чл. 33 (настоящ) : Изразът „не по пред-
назначение“ се заменя от „извън заложените 
дейности по реализация на проекта“.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, по пред-
ложение от Петя Василева - Председател на 
Комисия по Решение №024/21.12.2015 г. на 
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0060-
4/31.01.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 22.02.2018 г., 
Протокол № 36, точка 4 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 № 856/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Програма за на-

сърчаване използването на енергия от възоб-
новяеми източници и биогорива 2017-2026 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.9 и 
чл.10, ал.1 от Закона за енергията от възоб-
новяеми източници

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за насърчаване използ-
ването на енергия от възобновяеми източни-
ци и биогорива 2017-2026 г.

2. Програмата по т.1 е неразделна част от 
настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 12 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.9 и чл.10, 
ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми 
източници, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1181/13.02.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 22.02.2018 
г., Протокол № 36, точка 5 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 № 857/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№728/26.10.2017 г. на Общински съвет - 
Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация; чл.63, 
ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, 
чл.5 и чл.6 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане на управлението на лечебни за-
ведения по Закона за лечебните заведения на 
Министъра на здравеопазването, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя т.8 на Решение №728/26.10.2017 
г. на Общински съвет - Плевен както следва:

„т.8. Конкурсът да се проведе в сградата 
на Община - Плевен, пл.”Възраждане” №2, 
гр.Плевен, Заседателна зала ІІІ-ти етаж на 
25.04.2018г. от 10.00 ч.”

§2. В останалата част Решение 
№728/26.10.2017 г. на Общински съвет - 
Плевен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация; чл.63, ал.3 от 
Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5 и 
чл.6 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за ус-
ловията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения 

на Министъра на здравеопазването, по пред-
ложение от Мартин Митев - Председател на 
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0011-
18/02.02.2018 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 22.02.2018 г., 
Протокол № 36, точка 7 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 № 858/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Об-

щина Плевен да представлява Община Пле-
вен в заседание на Общото събрание на Асо-
циация по ВиК - Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация и 
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Упълномощава и възлага на Кмета на Об-
щина Плевен - Георг Леонидов Спартански, 
да представлява Община Плевен в заседа-
нието на Общото събрание на Асоциацията 
по ВиК - Плевен, насрочено на 26.02.2018 г. 
и гласува по точките от дневния ред, както 
следва:

1. Разглеждане и приемане на отчета за дей-
ността на Асоциацията по ВиК - Плевен, за 
календарната 2017 година - да гласува „ЗА”.

2. Разглеждане и приемане на отчета за 
изпълнение на Бюджета на Асоциацията по 
ВиК - Плевен, за календарната 2017 година - 
да гласува „ЗА”.

3. Приемане на Бюджет на Асоциацията по 
ВиК - Плевен, за календарната 2018 година - 
да гласува „ЗА”

4. Други.
ІІ. Определя като резервен представител на 

Община Плевен арх. Невяна Иванчева - За-
местник-кмет на Община Плевен, в случай 
на невъзможност на основни представител 
да присъства на заседанието на Общото съ-
брание на Асоциацията по ВиК - Плевен.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
извърши всички необходими правни и фак-
тически действия в изпълнение на настоящо-
то Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.198е, ал.3 и 
ал.5 от Закона за водите, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1000-2/02.02.2018 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 8 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 859/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Официална покана до Общи-

на Плевен да стане Асоцииран партньор на 
Институт по лозарство и винарство - гр. 
Плевен по проект

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 и чл.59 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да бъде 
Асоцииран партньор на Институт по лозар-
ство и винарство - гр. Плевен по процедура 
чрез подбор на проектни предложения BG-
05M2OP001-1.003 „Изграждане на Регио-
нални научни центрове” на Оперативна про-
грама „Наука и образование за интелигентен 
растеж” на Министерство на образованието 
и науката.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
подпише Меморандум за разбирателство с 
асоцииран партньор с Директора на Инсти-
тут по лозарство и винарство - гр. Плевен, 
както и да определи отговорен представител 
за подготовката и своевременното предава-
не на необходимата документация за разра-
ботване на проекта, съгласно изискванията 
на Оперативна програма „Наука и образова-

ние за интелигентен растеж”.
Мотиви: Настоящото решение е прието 

на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 и чл.59 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администра-
ция, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1172/09.02.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 22.02.2018 
г., Протокол № 36, точка 9 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 № 860/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен 

урегулиран поземлен имот - частна общин-
ска собственост УПИ Х, кв.81 по плана на с. 
Ясен, чрез публичен търг

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.8, 
ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, 
чл.79 , ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за упра-
вление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост в Община Плевен за 2018 годи-
на, в раздел ІІІ, буква Б. „Имоти, които Об-
щина Плевен има намерение да продаде” с 
недвижим имот - частна общинска собстве-
ност, актуван с АОС №42789/23.01.2018 г., 
представляващ незастроен урегулиран по-
землен имот УПИ Х с площ 2435 кв.м., отре-
ден за производствени и складови дейности, 
находящ се в кв.81, по плана на с. Ясен.

2. Да се продаде недвижим имот - част-
на общинска собственост, актуван с АОС 
№42789/23.01.2018 г., представляващ неза-
строен урегулиран поземлен имот УПИ Х с 
площ 2435 кв.м., отреден за производствени 
и складови дейности, находящ се в кв.81 по 
плана на 

с. Ясен, чрез публичен търг с тайно надда-
ване, с предварително представяне на пред-
ложенията от участниците в администраци-
ята на Община Плевен, при първоначална 
цена 42 000 /четиридесет и две хиляди/ лева 
без ДДС и депозит за участие в размер на 
10% от първоначалната цена.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
назначи комисия, която да организира и про-
веде търга.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за продажба на имота по 
т.2, съгласно нормативните изисквания със 
спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.8, 
ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, чл.3, ал.2, чл.47, ал.1, 
чл.79 , ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 
на Общински съвет - Плевен, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0979-1/07.02.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 22.02.2018 година, Протокол № 
36, точка 10 от дневния ред, и е подпечата-
но с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 861/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен об-

щински недвижим имот на собственика 
на законно построена сграда върху него - 
УПИ V-7742, кв.320а, по плана на гр. Пле-
вен - поземлен имот с идентификатор 
56722.662.404, находящ се на ул. „Цар Иван 
Шишман”№36

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.35, 
ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.51 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общински недвижим имот, 
находящ се в град Плевен, ул. „Цар Иван 
Шишман”№36, представляващ застроен 
урегулиран поземлен имот с идентифика-
тор 56722.662.404 с площ 304 кв.м. - УПИ 
V-7742, кв.320а, по регулационния план 
на гр. Плевен, отреден за жилищно строи-
телство, актуван с акт за частна общинска 
собственост АОС №42488/17.01.2018 г., на 
„Техноком” ООД - собственик на законно 
построена върху него едноетажна жилищна 
сграда с идентификатор 56722.662.404.1 със 
застроена площ 48 кв.м. за сумата от 24 000 
/двадесет и четири хиляди/ лева без ДДС, 
представляваща разликата между цената на 
правото на собственост на земята и цената 
на реализираното право на строеж върху нея.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор с правоимащото лице за 
продажба на имота, съгласно т.1, от насто-
ящото решение и нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.35, 
ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.51 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1174/09.02.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 11 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 862/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен об-

щински недвижим имот на собственика на 
законно построени върху него сгради - УПИ 
ХХVІІ, кв.11, 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 самоу-
правление и местната администрация, чл.35, 
ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.51 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продаде общински недвижим имот, 
находящ се в с. Опанец, община Плевен, 
представляващ застроен урегулиран позем-
лен имот с площ 740 кв.м. - УПИ ХХVІІ, 
кв.11, отреден за жилищно строителство, ак-
туван с акт за частна общинска собственост 
АОС №31889 от 21.09.2001г., на цена 10 000 /
десет хиляди/ лева без ДДС на Цанко Петков 
Цанков - собственик на законно построените 
върху него сгради.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за продажба на имота с 
правоимащото лице, съгласно т.1 от насто-
ящото решение и нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.35, 
ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.51 от Наредба №7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1176/12.02.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 12 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин  Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 863/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сгра-

да с идентификатор 56722.659.222.1, нахо-
дящ се в град Плевен, ул. „Кала Тепе”№19

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

- Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от Офелия Иванова Станева 
недвижим имот - жилищна сграда с иденти-
фикатор 56722.659.222.1 със застроена площ 
64кв.м., находяща се в гр. Плевен, ул. „Кала 
тепе” №19, построен върху общински недви-
жим имот с идентификатор 56722.659.222 по 
кадастралната карта на гр. Плевен - УПИ ІІІ-
за озеленяване, кв.401 по плана на гр. Пле-
вен, актуван с АОС №35294/24.11.2008 г. за 
сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ лева без 
ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.33 от 
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от За-
кона за общинската собственост, чл.5, т.2, 
чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1170/07.02.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 22.02.2018 
г., Протокол № 36, точка 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 № 864/22.02.2018 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 самоу-
правление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.14 от приетия дне-
вен ред, относно предоставяне безвъзмездно 
за управление на Министерството на ре-
гионалното развитие и благоустройството 
за нуждите на Териториално звено „Граж-
данска регистрация и административно об-
служване” /ГРАО/ в гр. Плевен, недвижим, 
нежилищен имот - публична общинска соб-
ственост, представляващ част от четириетаж-
на административна сграда с идентификатор 
56722.659.863.1 - стая №97 с площ 26 кв.м., 
ет. ІV, находящ се на пл. „Възраждане”№2, гр. 
Плевен, актуван с АОС №37562/15.06.2012 г. 
внесено от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ОбС-1169/06.02.2018 г., 
за следващото заседание.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 865/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмезд-

но за управление на Българска телеграфна 
агенция за нуждите на Национален прес-
клуб - Плевен, недвижим нежилищен имот 
- частна общинска собственост, предста-
вляващ самостоятелен обект с иденти-
фикатор 56722.660.765.1, находящ се на 
приземния етаж в сградата на ул. „Д. Кон-
стантинов” №23, гр. Плевен, актувана с 
АОС №39762/25.11.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.12, 
ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за упра-
вление, недвижим нежилищен имот - частна 
общинска собственост, самостоятелен обект 
с идентификатор 56722.660.765.2.1, с площ 
115 кв.м., находящ се на приземния етаж в 
сградата на ул. „Д. Константинов”№23, гр. 
Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г. 
на Българска телеграфна агенция за нуждите 
на Национален пресклуб - Плевен, за срок 
от 5 /пет/ години. Консумативните разходи, 
свързани с текущото обслужване и поддръж-
ка на имота, както и такса битови отпадъци 
и данък сгради за имота са за сметка на БТА.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за безвъзмездно управле-

ние на имота по т.1 с Генералния директор 
на БТА, съгласно действащите разпоредби и 
условията по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.12, 
ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1171/07.02.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 15 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: 
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 866/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно 

за управление на Плевенска филхармония, 
недвижим, нежилищен имот - публична об-
щинска собственост - Зала за обществени 
прояви „Катя Попова”, представляващ 
част от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 56722.659.865.1.2 и поме-
щение №7 - част от самостоятелен обект 
с идентификатор 56722.659.865.2.3 на пл. 
„Възраждане”№4, гр. Плевен, актуван с 
АОС №38292/25.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.12, 
ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за уп-
равление недвижим, нежилищен имот - 
публична общинска собственост - Зала за 
обществени прояви „Катя Попова” предста-
вляващ ІІ етаж - част от самостоятелен обект 
в сграда с идентификатор 56722.659.865.1.2 
с площ 481 кв.м., по предварително утвър-
ден месечен график от Кмета на Община 
Плевен, и помещение №7 с площ 14 кв.м. 
- за реквизити, представляващо част от са-
мостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор 56722.659.865.2.3 на площад „Въз-
раждане”№4, гр. Плевен, актуван с АОС 
№38292/25.01.2013г., на Плевенска филхар-
мония за срок от 5 /пет/ години.

Такса битови отпадъци за имота да се за-
плаща от Плевенска филхармония, а кон-
сумативните разходи, свързани с текущото 
обслужване и поддръжка на имота, да се 
заплащат от Плевенска филхармония по из-
готвена методика от комисия, назначена от 
Кмета на Община Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
предприеме всички правни и фактически 
действия в изпълнение на настоящото реше-
ние.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.12, 
ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1180/13.02.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 16 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 867/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно 

право на ползване на Сдружение „Клуб на 
дейците на културата” върху недвижим, 
нежилищен имот- частна общинска соб-
ственост, представляващ част от самос-
тоятелен обект в сграда с - Клуб с иден-
тификатор 56722.659.889.1.25, заемащ 
част от партерния етаж на жил. бл. на ул. 
„Вардар”№9, град Плевен, актуван с АОС 
№37288/14.12.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.39, 
ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на полз-
ване на Сдружение „Клуб на дейците на кул-
турата”, върху недвижим, нежилищен имот 
- частна общинска собственост, представля-
ващ част от самостоятелен обект в сграда - 
Клуб с идентификатор 56722.659.889.1.25, 
състоящ се от две зали, канцелария с вход-
но антре и склад с обща площ 78 кв.м., 
заемащ част от партерния етаж на жил. 
блок на ул. „Вардар”№9, актуван с АОС 
№37288/14.12.2011 г.

2. Безвъзмездното право на ползване да 
бъде учредено за срок от 5 /пет/ години.

3. Разходите свързани с текущото обслужва-
не и поддръжка на имота, както и данък сгра-
ди и такса битови отпадъци са за сметка на 
Сдружение „Клуб на дейците на културата”.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за безвъзмездно право на 
ползване на имота по т.1, съгласно действа-
щите законови разпоредби 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 самоуправле-
ние и местната администрация, чл.39, ал.4 и 
ал.6 от Закона за общинската собственост и 
чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1168/06.02.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 17 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 868/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж 

за изграждане на лятна кухня с навес върху 
застроен урегулиран поземлен имот - УПИ 
І-697, кв.56а по плана на с. Ясен, община 
Плевен частна общинска собственост

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.37, 
ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.56, ал.1, чл.79 и чл.85, ал.1, 
т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди възмездно право на стро-
еж за изграждане на лятна кухня с навес със 
застроена площ 98 /деветдесет и осем/ кв.м. 
върху общински недвижим имот, находящ се 
в с. Ясен, Община Плевен, представляващ 
застроен урегулиран поземлен имот - УПИ 
І-697, кв.56а , актуван с акт за частна общин-
ска собственост №32058/20.12.2001 г., по 
одобрен инвестиционен проект, чрез публи-
чен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участни-
ците в администрацията на Община Пле-
вен, при първоначална цена 1 200 /хиляда и 
двеста/ лева без ДДС и депозит за участие 
в размер на 10% от първоначалната цена на 
правото на строеж.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
назначи комисия, която да организира и про-
веде публичния търг.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за учредяване възмездно 
право на строеж върху имота по т.1, съгласно 
нормативните изисквания, със спечелилия 
участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.37, 
ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.56, ал.1, чл.79 и чл.85, ал.1, 
т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Милен Яков - 
ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
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1179/13.02.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 22.02.2018 
г., Протокол № 36, точка 18 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 № 869/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на решение за на-

маляване на концесионна вноска за 2017 г. 
по Договор №ИРК - 188 от 1.03.2001 г за 
предоставяне на концесия на „Обект за об-
ществено обслужване - тоалетна” - част 
от Градска градина, гр. Плевен, сключен с 
концесионера ЕТ „Бушета - 60 - Красимир 
Димов Иванова”, Красимир Василев Димов

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и 
доклад от 11.10.2017 г. на Комисия по осъ-
ществяване на контрол по изпълнението на 
договори за предоставяне на концесии по 
Договор ИРК - 188/16.03.2001г., за предоста-
вяне на концесия на „Обект за обществено 
обслужване - тоалетна” - част от Градска гра-
дина, гр. Плевен,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
 Р Е Ш И:

1. Дава съгласие размерът на концесион-
ната такса за 2017 г. да е намалена с една 
вноска, поради обективна невъзможност на 
концесионера да експлоатира предоставения 
„Обект за обществено обслужване - тоалет-
на” - част от Градска градина, гр. Плевен за 
м. юли/2017 г., в размер на 2 082,82 лв. без 
ДДС, съгласно концесионен Договор №ИРК 
- 188/16.03.2001 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и 
доклад от 11.10.2017 г. на Комисия по осъ-
ществяване на контрол по изпълнението на 
договори за предоставяне на концесии по 
Договор ИРК - 188/16.03.2001г., за предос-
тавяне на концесия на „Обект за обществе-
но обслужване - тоалетна” - част от Градска 
градина, гр. Плевен, по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1173/09.02.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
22.02.2018 г., Протокол № 36, 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 № 870/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№732/26.10.2017 г. на Общински съвет - 
Плевен.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.17, 
ал.5 от Закона за автомобилните превози и 
чл.16г, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транс-
портни схеми за осъществяване на общест-
вени превози с автобуси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение № 732/26.10.2017 г. на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

1. Текстът в т.1.4. Автобусна линия №1 ж.к. 
„Сторгозия” - „Втора клинична база” се за-
личава.

2. Подточките в т.1 се преномерират.
3. В останалата част Решение 

№732/26.10.2017 г. на Общински съвет - 
Плевен остава непроменено.

 Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.17, 
ал.5 от Закона за автомобилните превози и 
чл.16г, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транс-
портни схеми за осъществяване на общест-
вени превози с автобуси, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0997-1/12.02.2018 г., на заседа-

ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 20 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен. 

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 871/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№402/24.11.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 
територията и чл.2, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 
7 на Общински съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №402/24.11.2016 г. на 
Общински съвет- Плевен, както следва:

1. Създава нова т.3 от Решение 
№402/24.11.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен със следния текст:

„Дава съгласие за промяна на характера 
на част от публична общинска собственост 
- улица по ок 69 към ок 11а, в частна общин-
ска собственост, по приложения проект за 
изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегули-
ран поземлен имот УПИ ІІ-За производстве-
на, складова, обслужващи дейности и трафо-
пост, кв. 611 по плана на гр. Плевен и улица 
по ок 69 към ок 11а по плана на гр. Плевен.”.

2. Преномерира т.3 от Решение 
№402/24.11.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен на т.4.

§2. В останалата част Решение 
№402/24.11.2016 г., остава непроменено.Мо-
тиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 
8 и т.11 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.134, ал.1, 
т.1 от Закона за устройство на територията 
и чл.2, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 7 на Об-
щински съвет - Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0646-1/09.02.2018 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 21 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 872/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за изменение на 

Подробен устройствен план - План за ре-
гулация за урегулирани поземлени имоти 
І-За народен театър и ІІІ-За озеленяване, в 
кв.350а по плана на гр. Плевен и улица меж-
ду тях

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 от Закона 
за устройство на територията и чл.2, ал.2 и 
ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия 
Подробен устройствен план - План за ре-
гулация за урегулирани поземлени имоти І 
- За народен театър и ІІІ - За озеленяване в 
кв.350а, по плана на гр. Плевен и улица меж-
ду тях.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
разреши на основание чл.135, ал.3 от Закона 
за устройство на територията да се изработи 
проект за изменение на действащия Подро-
бен устройствен план - План за регулация за 
урегулирани поземлени имоти І - За народен 
театър и ІІІ - За озеленяване в кв.350а, по 
плана на гр. Плевен и улица между тях.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен, 
след завършване на процедурите по реда на 
Закона за устройство на територията да одо-
бри проект за изменение на действащия Под-
робен устройствен план - План за регулация 
за урегулиран  и поземлени имоти І - За на-
роден театър и ІІІ - За озеленяване в кв.350а 

по плана на гр. Плевен и улица между тях.
Мотиви: Настоящото решение е прието на 

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 от За-
кона за устройство на територията и чл.2, 
ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1175/12.02.2018 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 22 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 № 873/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване 

на проект за подробен устройствен план - 
Плана за застрояване за ПИ 56722.757.235 в 
местността „Плочата” в землището на гр. 
Плевен и одобряване на Задание за изработ-
ване на подробен устройствен план

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за 
Подробен устройствен план - План за за-
строяване за ПИ 56722.757.235 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен. При 
изработване на подробния устройствен план 
да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от 
Наредба №7 за правила и нормативи за ус-
тройство на отделните видове територии ус-
тройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на 
Подробен устройствен план - План за за-
строяване за ПИ 56722.757.235 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходи-
мите правни и фактически действия, съглас-
но разпоредбите на Закона за устройство на 
територията, свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, 
чл.18 от Закона за опазване на земеделски-
те земи, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територия-
та, по предложение от Милен Яков - ВРИД 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1183/13.02.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 22.02.2018 
г., Протокол № 36, точка 23 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 № 874/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешаване за 

изработване на проект за изменение на Под-
робен устройствен план - План за застро-
яване за поземлени имоти 56722.667.395 и 
56722.667.396, попадащи в границите на 
УПИ І - За жилищно строителство, паркин-
ги, подземни гаражи, магазини, асансьорен 
сервиз, спортен комплекс, трафопост, озе-
леняване и надземни гаражи в кв.37 по плана 
на ж.к. „Дружба”, гр.Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
чл.6, ал.2 и ал.3, чл.8, ал.1 от Закона за об-
щинската собственост, чл.2, ал.2 и ал.3 от 
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия 

Подробен устройствен план - План за ре-
гулация и застрояване за поземлени имоти 
56722.667.395 и 56722.667.396, попадащи в 
границите на УПИ І - За жилищно строи-
телство, паркинги, подземни гаражи, мага-
зини, асансьорен сервиз, спортен комплекс, 
трафопост, озеленяване и надземни гаражи 
в кв.37 по плана на ж.к. „Дружба”, гр. Пле-
вен.

2. Дава съгласие за промяна характера 
на част от поземлен имот 56722.667.396 
за създаване на задънена улица /тупик/ 
от съществуваща улица при ок 399а, от 
частна общинска собственост в публич-
на общинска собственост, по приложено 
графично предложение за изменение на 
Подробен устройствен план - План за ре-
гулация и застрояване за поземлени имоти 
56722.667.395 и 56722.667.396, попада-
щи в границите на УПИ І - За жилищно 
строителство, паркинги, подземни гаражи, 
магазини, асансьорен сервиз, спортен ком-
плекс, трафопост, озеленяване и надземни 
гаражи в кв.37 по плана на ж.к. „Дружба”, 
гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
допусне със заповед на основание чл.135, 
ал.3 от Закона за устройство на територия-
та да се изработи проект за изменение на 
действащия Подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване за позем-
лени имоти 56722.667.395 и 56722.667.396, 
попадащи в границите на УПИ І - За жи-
лищно строителство, паркинги, подзем-
ни гаражи, магазини, асансьорен сервиз, 
спортен комплекс, трафопост, озеленяване 
и надземни гаражи в кв.37 по плана на ж.к. 
„Дружба”, гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.6, 
ал.2 и ал.3, чл.8, ал.1 от Закона за общинска-
та собственост, чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба 
№7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1184/13.02.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 36, 
точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 875/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изменение на 

Общия устройствен план за ПИ 668.1057, 
попадащ в границите на УПИ І - За озеленя-
ване в кв.182а по плана на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
чл.62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1, чл.124, 
ал.1 във връзка с чл.134, ал.3, чл.134, ал.1 т.1 
и ал.2, т.1, във връзка с чл.208 от Закона за 
устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава да се измени действащия Общ 
устройствен план на град Плевен, с който 
да се промени отреждането на урегулирани 
поземлен имот І - За озеленяване в граници-
те на поземлен имот 668.1057 в кв.182а, по 
плана на гр. Плевен, като за новообразува-
ния урегулиран поземлен имот се установи 
устройствена зона от тип Жилищна устрой-
ствена зона - Жс.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.62а, 
ал.3, във връзка с чл.127, ал.1, чл.124, ал.1 
във връзка с чл.134, ал.3, чл.134, ал.1 т.1 и 
ал.2, т.1, във връзка с чл.208 от Закона за ус-
тройство на територията, по предложение от 
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-1182/13.02.2018 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 25 
от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен. 

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 876/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в 

МС за отпускане на персонална пенсия на 
Елка Диянова Маринова по реда на чл.7, ал.2, 
т.1 от Наредбата за пенсиите и осигури-
телния стаж 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.7, 
ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пен-
сиите и осигурителния стаж и чл.92 от Коде-
кса за социалното осигуряване,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Не дава съгласие за внасяне на предложе-
ние в Министерски съвет на Република Бъл-
гария за отпускане на персонална пенсия на 
Елка Диянова Маринова, по реда на чл.92 от 
Кодекса за социално осигуряване.

Мотиви: Настоящото решение е прие-
то на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администра-
ция, чл.7, ал.4, т.3 и чл.7, ал.2, т.1 от На-
редбата за пенсиите и осигурителния стаж 
и чл.92 от Кодекса за социалното осигу-
ряване, по предложение от Милен Яков 
- ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1178/13.02.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 
22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 26 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 № 877/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна 

финансова помощ на Павел Николов Петров 
и Захари Маринов

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Предоставя еднократна финансова помощ 
от §§42-14 „Обезщетения и помощи по ре-
шение на Общински съвет”, дейност 122 
„Общинска администрация” по бюджета на 
Община Плевен за 2018 година, в размер на 
1 200 /хиляда и двеста/ лева на Павел Нико-
лов Петров и Захари Маринов, за закупуване 
на самолетни билети, относно участие във 
финалния кръг на ХІІ Открита олимпиада по 
програмиране в Русия.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, 
по предложение от Постоянна комисия по 
„Образователна политика и читалищна 
дейност”, с вх.№ ОбС-1157/21.02.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 36, 
точка 27 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 № 878/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмезд-

но за управление на Плевенска филхармо-
ния недвижим, нежилищен имот - частна 
общинска собственост, представляващ 
помещение с площ 20 кв.м. - самостоя-
телен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.857.5.12, разположен в при-
земния етаж на жилищна сграда на бул. 
„Христо Ботев” №48, гр. Плевен, актуван 
с АОС №35370/22.04.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.12, 
ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за уп-

равление недвижим, нежилищен имот 
- частна общинска собственост, предста-
вляващ помещение с площ 20,00 кв.м., са-
мостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.857.5.12, разположен в призем-
ния етаж на жилищна сграда на бул. „Хрис-
то Ботев” №48, гр. Плевен, актуван с АОС 
№35370/22.04.2009 г. на Плевенска филхар-
мония за срок от 5 /пет/ години. Консуматив-
ните разходи, свързани с текущото обслуж-
ване и поддръжка на имота, както и данък 
сгради и такса битови отпадъци за ползвания 
имот са за сметка на Плевенска филхармо-
ния.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
предприеме всички правни и фактически 
действия в изпълнение на настоящото реше-
ние.

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, 
чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската 
собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1180-1/15.02.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 36, 
точка 28 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 № 879/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищни сгра-

ди с идентификатори 56722.663.257.1 и 
56722.663.257.2, находящи се в град Плевен, 
ул.„Маргит” №1

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да не закупи от собствениците: Иван-
ка Георгиева Кирова и Пламен Николов 
Киров недвижим имот - жилищна сграда с 
идентификатор 56722.663.257.1 с площ 27 
кв.м. и жилищна сграда с идентификатор 
56722.663.257.2 с площ 7 кв.м., находящи се 
в град Плевен, ул.”Маргит”№1, по план за 
регулация на гр. Плевен, попада в УПИ VІІІ 
- 7911, кв.453 за сумата от 5 000 /пет хиляди/ 
лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.33 от 
Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от За-
кона за общинската собственост, чл.5, т.2, 
чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1188/20.02.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 22.02.2018 
г., Протокол № 36, точка 29 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 № 880/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински не-

движим поземлен имот с идентификатор 
56722.666.5 с площ 343 кв.м. - част от УПИ 
І, кв.428 по регулационния план на гр. Пле-
вен, чрез публичен търг

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.35, 
ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва „Годишна програма за управле-

ние и разпореждане с имотите - общинска 
собственост в Община Плевен през 2018 
г.” в раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Об-
щина Плевен има намерение да продаде” с 
недвижим имот - частна общинска собстве-
ност, представляващ незастроен поземлен 
имот с идентификатор 56722.666.5 с площ 
343 кв.м. - част от УПИ І, кв.428, по регула-
ционния план на гр. Плевен, актуван с АОС 
№42400/02.11.2017 г.

2. Да се организира и проведе публичен 
търг чрез предварително представяне на 
предложенията от участниците в админи-
страцията на Община Плевен за продажба на 
имота по т.1, при първоначална цена 13 500 
/тринадесет хиляди и петстотин/ лева без 
ДДС и депозит в размер на 10 % от първона-
чалната цена за имота.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да 
назначи комисия, която да организира и про-
веде търг за продажба на имота.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен 
да сключи договор за продажба на имота по 
т.1, съгласно нормативните изисквания със 
спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и 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 Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1187/20.02.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 22.02.2018 
г., Протокол № 36, точка 30 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 № 881/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на 

социалната услуга „Общински домашен со-
циален патронаж” в гр. Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Променя капацитета на „Общински до-
машен социален патронаж - Плевен” от 300 
на 400 бр. лица потребители от гр. Плевен, 
считано от 01.03.2018 г.

2. Увеличава числеността на персонала на 
„Общински домашен социален патронаж - 
Плевен” с 3,5 щатни бройки, както следва:

- шофьор - 1 бр.;
- работник кухня - 1 бр.;
- разносвач на храна - 1 бр.;
- домашен помощник - 0,5 бр.
3. Средствата за ФРЗ на посочените 

щатни бройки ще бъдат за сметка на § 
„Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи” от Сборния бюджет на Община 
Плевен, а назначението им да стане след 
увеличаване пълняемостта на социално-
то заведение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на 
основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 2 и т.23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, по пред-
ложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-1186/15.02.2018 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 36, 
точка 31 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Пле-
вен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 882/22.02.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение 

№299/25.08.2016 г. на Общински съвет 
- Плевен относно промяна на Общинска 
транспортна схема

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.17, ал.5 от 
Закона за автомобилните превози, чл.8, ал.4, 
във връзка с чл.8а, ал.1 и ал.3, чл.16г, ал.1 от 

Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществени превози 
с автобуси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №299/25.08.2016 г. 
на Общински съвет- Плевен, /изменено 
с Решение №336/29.09.2016 г. и Решение 
№648/27.07.2017 г./, както следва:

Създава нова т.9 от Решение 
№299/25.08.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен със следния текст:

„Закрива автобусна линия №1 „Сторгозия - 
Втора клинична база”.

Създава нова т.10 от Решение 
№299/25.08.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен със следния текст:

„Открива тролейбусна линия №1 „ж.к. 
„Сторгозия” - Втора клинична база” с марш-
рут : ж.к. „Сторгозия” бл.51, ж.к. „Сторго-
зия” бл.5, Пазара, ж.п. Гара, Дом на книгата, 
ПК по облекло и текстил, Община Плевен, 
Регионален исторически музей, Читали-
ще „Извор”, ул.”Хаджи Димитър” /магазин 
Лайф/, Македонска чешма, Учебна база 
„Христо Ботев”, ІІ Клинична база - Учебна 
база „Христо Ботев”, Македонска чешма, 
ул. „Хаджи Димитър” /магазин Лайф/, Чи-
талище „Извор”, Регионален исторически 
музей, Община Плевен, ПГ по облекло и 
текстил, Дом на книгата, ж.п. Гара, Пазара, 
ж.к. „Сторгозия” 1, ж.к. „Сторгозия” бл.61, 
ПГ по транспорт, ж.к. „Сторгозия” бл.51., съ-
гласно маршрутни разписания №11 и №12 /
делнични и празнични/, неразделна част от 
настоящото Решение.

Създава нова т. V от Решение 
№299/25.08.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен, със следния текст:

„Възлага изпълнението на тролейбусна ли-
ния №1 на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, 
гр. Плевен, като вътрешен оператор.

Преномерира т.т. V и VІ от Решение 
№299/25.08.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен на т.т. VІ и VІІ.

§2. Утвърждава нови маршрутни разписа-
ния - празнични с №311 и №312 по тролейбус-
на линия №31, неразделна част от Приложе-
ние №5, приети с Решение №648/27.07.2017 
г. на Общински съвет - Плевен.

§3. Утвърждава нови маршрутни разпи-
сания - делнични с №311 №312, №193 и 
№132 по тролейбусна линия №31, нераздел-
на час от Приложение №6, приети с Реше-
ние №648/27.07.2017 г. на Общински съвет 
- Плевен.

§4. Отпада маршрутно разписание №313 
- делнично по тролейбусна линия №31, не-
разделна част от Приложение №6, прието с 
Решение №648/27.07.2017 г. на Общински 
съвет - Плевен.

§5. Създава нова т.VІІІ от Решение 
№299/25.08.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен със следния текст:

„Утвърждава промяна на маршрутно разпи-
сание на автобусна линия Плевен - Никола-
ево, съгласно т.8 от Приложение „Междусе-
лищни автобусни превози”, неразделна част 
от настоящото решение.

§6. Преномерира т.VІІІ от Решение 
№299/25.08.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен на т.ІХ.

§7. Измененията по §5 влизат в сила от да-
тата на приемане на Решението.

§8. Измененията по §1, §2, §3 и §4 влизат в 
сила от 10.04.2018 г. 

Мотиви: Настоящото решение е прието 
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл.17, ал.5 от 
Закона за автомобилните превози, чл.8, ал.4, 
във връзка с чл.8а, ал.1 и ал.3, чл.16г, ал.1 от 
Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществени превози с 
автобуси, по предложение от Мартин Митев 
- Председател на Общински съвет - Плевен, 
с вх.№ ОбС-1017/20.02.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 
22.02.2018 г., Протокол № 36, точка 32 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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СПОРТ

Българският футболен съюз 
утвърди графика на Държавно-
то първенство за девойки до 16 
години /сезон 2018 г./. Аматьор-
ската футболна лига, в която 
влиза и плевенският отбор „Гун-
ди”, включва 12 клуба: Гунди 
(Плевен), Енко (Пловдив), Етър 
ВТ (Велико Търново), ЖФК Бе-
рое (Стара Загора), Златоград 
(Златоград), ЛП Супер спорт 
(София), НСА (София), Пъл-
дин (Пловдив), Риал (Коваче-
вци), Светкавица (Градежница), 
Севлиево лейдис (Севлиево) и 
Спортика (Благоевград). 

Първата среща на плевeнчан-
ки е на 18 март. Те ще гостуват 
в Златоград на едноименния от-
бор. В програмата на девойките 
за 2018 г. са определени едина-
десет кръга, в които тимовете 
играят при разменено гостува-
не. Първият домакински мач на 
ФК „Гунди” е определен за 24 
март, от 14.30 ч и ще се играе на 
стадион „Плевен”. 

По наредбата от Българския 
футболен съюз срещите на де-
войките ще се провеждат на 
нормални терени, единадесет 
срещу единадесет състезателки, 
в две полувремена по 40 минути. 

В тях се допускат шест смени. 
„Средствата за пътни на отбори-
те, наем на терени, съдийски и 
делегатски такси, лекар и охра-
на са за сметка на БФС”, обясни 
треньорът на плевенския отбор 
Сотир Пецанов. Той разказа как 
е възникнала идеята за форми-
рането на девическия тим. Това 
става преди пет години. Тогава 
Пецанов събира момичета, кои-
то да започнат сериозни трени-
ровки и досега усилията им са 
увенчани с множество награди. 
Те едва се побират в три вит-
рини на входа на физкултурния 
салон на ОУ „Васил Левски” - 
Плевен. Там е базиран през зим-
ните месеци клуб „Гунди”. 

С много усилия и амбиция 
преподавателят по физическо 
възпитание и треньор на фут-
болистките е успял да ремон-
тира и да хигиенизира всичко в 
спортния сектор на училището. 
Сега там е боядисано, чисто, 
приветливо и топло. Трениро-
въчните дни - събота и неделя 
около обяд, събират момичета и 
момчета, които заедно се готвят 
за големите изпитания. А те са 
предизвикателни, защото в де-
вическата формация има вече 

шест националки, едната от кои-
то е участвала в четири лагера 
на Националния отбор на Бъл-
гария за девойки до 16 години. 
За съперничките си плевенчан-
ки говорят с уважение, а едни от 
класните състави са НСА, ЛП 
„Суперспорт”, ЖФК „Берое” и  
„Светкавица”.

Само за по-малко от три го-
дини обиграване плевенските 
момичета стават втори в стра-
ната и така са определени като 
един от дванадесетте най-добри 
тима, които ще си оспорват съ-
перничеството в предстоящите 
кръгове. 

Сега голямата звезда от Пле-
вен е Пламена Рачева, а сред 
креативните футболистки са 
Йоана Атанасова и Ана Христо-
ва. Те са от различни училища, 
но ги обединява една мисъл - да 
стават все по-добри и да са сред 
най-добрите в страната. Така ги 
насърчава и Сотир Пецанов, за 
когото най-важната задача в мо-
мента е осигуряването на ста-
дион „Плевен” за предстоящите 
домакински мачове. Отборът си 
търси спонсор, тъй като са необ-
ходими средства за екипи, за са-
кове и за други неща, без които 

момичетата не могат да пътуват 
и да се състезават. 

Йоана Атанасова е централен 
халф в отбора и е удовлетворе-
на от заемания пост, защото на 
него може да покаже добра тех-
ника, да увлича противниковите 
футболистки и така да освобож-
дава пространства за нападение-
то. Вкарала е не един и два гола, 
но най-много цени попадение-
то срещу „Болярки”, на турнир 
в Плевен. След центриране на  
Елена тя е отправила удар от 
въздуха и успешното попадение 
в противниковата врата е доне-
сло победа на плевенчанки се-
кунди преди последния съдий-
ски сигнал. Въпреки, че баща й 
не е много съгласен с кариерата 
й на футболистка, тя мечтае за 
професионалния спорт. В мо-
мента конкуренцията при 16-го-

дишните е много голяма, тъй 
като повечето от футболистките 
в  лидерските тимове са били на 
подготовка в Националния от-
бор на България и са овладяли 
доста от тънкостите на играта. 

Всички в Плевен се готвят 
с желание и амбиция за пред-
стоящия шампионат. Броени 
дни остават до първата среща 
в Златоград. А на тима на „Гун-
ди” ще се гледа като на големия 
поставен, и всички ще гонят по-
беда срещу можещия и амбици-
рания за първенството в класи-
рането. То ще даде възможност 
накрая на първите четири тима 
да участват във финален турнир 
или да получат награди след 
приключване на първенството. 
Това ще зависи от решението, 
което ще вземе Българският 
футболен съюз.

Успешно стартираха през 
тази година ученическите игри 
и в тях се включиха 149 отбора 
от Община Плевен, информи-
ра Таня Митранова - началник 
отдел „Младежки дейности, 
спорт и туризъм”. Състезанията 
се провеждат в осем вида спорт. 
Най-много отбори ще оспорват 
първите места и участие в Об-
ластния етап на игрите за учени-
ци във волейбола - 28.

27 лекоатлетически тимове и 
24 футболни ще стартират през 
този месец, тъй като турнирите 
са съобразени с метеорологич-
ните условия. 

В сравнение с миналого-
дишните ученически игри, през 
2018 година отборите са с 28 по-
малко. При добра организация и 
в отопления физкултурен салон 
на ОУ „Св. Климент Охридски” 

- Плевен премина турнирът по 
бадминтон. Участваха 14 от-
бора. По думите на съдиите на 

надпреварите - Галя Събева и 
Милко Митев, състезателите са 
са се представили добре и са по-

Общинският етап на Ученическите 
игри излъчи победители

28 отбора по-малко участват в тазгодишната надпревара
казали технична игра. Изненади 
на турнира нямаше. Така е било 
и в надпреварата при баскетбо-
листите. Мачовете, провели се 
в Ученическата спортна шко-
ла, са определили най-добрите 
за Областния етап на игрите, а 
наградите им връчиха легенда-
та на плевенския баскетбол и 
главен организатор на турнира 
Илия Мирков и главният съдия 
Светослав Рачков. 

При шахматистите математи-
ците отново бяха непобедими, 
информира Христинка Илиева. 
Тя добави, че всички отбори, 
които ще участват в следващите 
надпревари, са от Профилирана-
та математическа гимназия „Гео 
Милев” - Плевен. 

Хандбалът срещна осем отбо-
ра в залата на плевенския Меди-
цински университет. Победители 

при момчетата са учениците от 
Буковлък, а момичета не са се яви-
ли. При девойките първенци са от 
Математическата гимназия. При 
юноши 11-12 кл. първото място е 
за ПГМХТ - Плевен. 

В турнира на тенисисти-
те участваха 19 мъжки отбора. 
Победители при момчета са 
ОУ „Климент Охридски” - Бу-
ковлък. При юношите напред 
продължават ПГЕХТ „Асен Зла-
таров” - Плевен. В групата 11-12 
клас победители са ПГ по тури-
зъм „Алеко Константинов”. 

Най-много срещи бяха изи-
грани при волейболистите. Те 
се проведоха от 12 до 23 февру-
ари в СУ „Анастасия Димитро-
ва”, СУ „Стоян Заимов” и в зала 
„Спартак”. 

До края на общинския етап на 
ученическите игри остават само 
състезанията по лека атлетика 
и футбол. Лекоатлетите ще ме-
рят сили на 27, 28 и 29 март от 
10 часа и ще бъдат организира-
ни на стадион „Плевен” и в За-
критата лекоатлетическа писта. 
Футболистите играят на помощ-
ното игрище до Профилираната 
гимназия с преподаване на чужди 
езици - Плевен. Турнирът старти-
ра на 6 март и ще завърши на 30-и 
същия месец.

Женският футбол радва феновете в Плевен 
и си търси спонсор

Голямата звезда е Пламена Рачева, а сред 
креативните са Йоана Атанасова и Ана Христова
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Революционната за времето 
си картечница „Гатлинг”, води 
началото си като земеделска ма-
шина. Тя се използва в боевете 
при Плевен. Историята започва 
през далечната 1818 година, ко-
гато на 2 септември в Хартфорд, 
северна Каролина, се ражда Ри-
чард Джордан Гатлинг. 

Още като младеж той е ув-
лечен от механиката и маши-
ните с ротационен принцип на 
работа. Само на 21 години вече 
е изобретател. Първото му изо-
бретение е витлов механизъм за 
задвижване на параход. Когато е 
на 36 години напуска родния си 
град и се мести в Сейнт Луис, 
където започва разработката на 
различни селскостопански ма-
шини. Създава парен трактор, 
автоматизирана сееща машина, 
различни механично задвижва-
ни свредели и парни машини.

Ричърд Гатлинг е с всестран-
ни интереси и през 1850 година 
завършва медицинския универ-
ситет в Охайо. Никога не става 
практикуващ лекар, тъй като го-
лямата му любов остава механи-
ката. По време на гражданската 

война живее в Индианаполис 
и се занимава с проблемите на 
тогавашната военна техника. 
Огнестрелното оръжие от тази 
епоха е изключително бавно, 
неефективно и лесно прегрява. 
Тогава на талантливия изобре-
тател му хрумва да се възполз-
ва от  свое предходно творение, 
като използва същия ротацио-
нен принцип, създаден от него 
седем години по-рано за сееща 
машина. Но сега концепцията е 
различна - семената стават бо-
еприпаси, нивата - бойно поле, 
а фермерската машина - един 
нов тип оръжие, което веднъж 
за винаги променя оръжейна-
та индустрия. Така през 1861 
година се ражда картечницата 
„Гатлинг”.

Изобретението може да има 
4, 6, 8 или 10 цеви и бълва кур-
шуми с невиждано дотогава 
темпо. Разполага с ръчна ма-
нивела, като  силата на грави-
тацията се използва така, че в 
процеса на завъртането на блока 
от цеви на 360 градуса всяка цев 
дава изстрел, освобождава се от 
гилзата и се зарежда отново без 
проблем. 

Ричард Гатлинг патентова 
своето изобретение на 4 ноем-
ври 1862 година.

Преди да стигнем до боевете 
за Плевен, съдбата на просло-
вутата картечница „Гатлинг” се 
преплита с името на Алексан-
дър Горлов. Генерал-лейтенант 
Горлов е роден през 1830 годи-
на. Завършва образованието си 
в Михайловската военно-арти-
лерийска академия. Заема длъж-
ност като научен секретар към 
техническия комитет на главно-

От обширните земеделски  полета на Америка до блокадата на Плевен 

Как създаването на една земеделска 
машина променя войната завинаги 

то артилерийско управление. В 
1880 г. е произведен в чин гене-
рал-лейтенант. На Александър 
Горлов е възложена задачата да 
се заеме с модернизацията на 
артилерийското и ръчното въ-
оръжение на Руската имперска 
армия.

Съдбата среща генерал-лей-
тенант Горлов с Ричард Гатлинг 
през 1867 г., когато в Русия прис-
тига представител на „Гатлинг”, 
който демонстрира качествата 
на две 10-цевни и на две 6-цевни 
картечници с по-голям калибър 
патрони. На генерал Горлов е 
възложено да преработи 10-цев-
ната „Гатлинг” така, че да може 
да се използва с берданов па-
трон. Той прави и други малки 
промени - подобрява затвора, 
олекотява лафета и повишава 
надеждността на работа. Пак 
Александър Горлов е човекът, 
когото пращат в Америка да 
приеме първите 20 картечници, 

изработени специално за руска-
та армия в заводите „Колт”. В 
зависимост от въртенето на ръч-
ката тези картечници произвеж-
дат между 250 и 300 изстрела 
в минута. През 1869 г. руското 
правителство взема решение мо-

За 20-и път Плевен беше до-
макин на Национален конкурс 
за детска рисунка „Освобожде-
нието”. На 1 март всички награ-
дени творби бяха експонирани 
в Панорама „Плевенска епопея 
1877 г.”.

През 2018-а в конкурса участ-
ваха 370 творби на ученици от 
37 училища, 2 детски градини и 
едно читалище от 28 населени 
места в страната. Участниците 
от Плевен са от 8 училища и 2 
детски градини. Жури присъди 
една голяма награда, награда 
на Регионален военноистори-
чески музей (РВИМ) - Плевен, 
две първи, две втори, две трети  
и по пет поощрителни награди 
за двете възрастови групи - от  
първи   до четвърти  и  от  пети  
до  осми клас. 

Голямата награда на конкур-
са взе Николай Иванов от VII 
„а” клас на ОУ „Йордан Йов-

ков” - Плевен. Наградата на 
РВИМ пък бе присъдена на Ни-
колай Костадинов от СУ „Цанко 
Церковски” - Полски Тръмбеш.

Наградите в първа възрасто-
ва група бяха съответно за Олга 
Станева от СУ „Иван Вазов” - 
Плевен, Кирил Върбанов от СУ 
„Стоян Заимов” - Плевен и Ан-
гел Костов от СУ „Иван Вазов” 
- Плевен.

Във втората възрастова група 
първите три места са съответ-
но за Кристина Станева от СУ 
„Иван Вазов” - Плевен, Гери 
Николова от СУ „Цанко Церков-
ски” - Полски Тръмбеш и Ста-
нислава Михова от СУ „Йордан 
Йовков” - Тервел.

Извън конкурса грамоти за 
най-малки участници се присъ-
диха на децата от ІV група „Сла-
дурани” на ДГ „Слънце и деца-
та от ІV група на ДГ „Пролет” 
- Плевен.

Николай Иванов от ОУ „Йордан Йовков” - Плевен грабна голямата 
награда на конкурса за рисунка „Освобождението”

дифицираният „Гатлинг” да се 
произвежда в заводите на „Но-
бел” в Санкт Петербург. Когато 
започва Освободителната вой-
на, с руската армия в България  
са доставени 24 картечници. За 
боеприпас използват берданови 
патрони 10.67 мм., масата им 
е 163.5 кг, а на лафета - 496 кг, 
далекобойност - от 1 200 м. Из-
ползват ги в Русчушкия отряд 
начело с престолонаследника 
Александър Александрович, 
при битката за Никопол начело 
с барон Николай Павлович Кри-
денер и в решаващите боеве за 
Плевен, спечелени от генерал 
Тотлебен. 

Запазени и напълно рестав-
рирани екземпляри от просло-
вутата картечница „Гатлинг” 
могат да се видят в експозици-
ята на  музея   Панорама „Пле-
венска епопея 1877 г.”

Богомил Стоев
Регионален

военноисторически музей


