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Общинският съвет едино-
душно даде съгласието си за 
поставяне на монументално-
декоративен елемент - памет-
ник, увековечаващ героизма на 
личния състав на Девета пле-
венска дивизия, участвал в сра-
женията през Първата световна 
война. Съветниците решиха той 
да бъде на мястото на демон-
тирания паметник на площад 
„Свобода”. В предложението 
си, кметът Георг Спартански 
напомни, че на 16 март т.г. в 

зала „Катя Попова” се проведе 
обсъждане, организирано от 
Инициативния комитет „Геро-
ите на Дойран”, на което при-
състваха министърът на отбра-
ната Красимир Каракачанов, 
плевенски народни представи-
тели, командири и офицери от 
плевенските военни формиро-
вания, общински съветници и 
много граждани. Целта на об-
съждането беше обединяване на 
усилията за издигане на памет-
ник на героите от Девета пе-

хотна плевенска дивизия. 
Министърът на отбрана-

та призова избраните от Пле-
венския многомандатен район 
народни представители и пле-
венските министри да дарят за 
каузата по една заплата, с лич-
ни средства да се включат и съ-
ветниците от Общински съвет 
- Плевен. Очаква се Министер-
ството на отбраната да  предос-
тави гилзи, от които да бъде 
извлечен материалът за мону-
мента.

Започна ремонтът на „Цар Борис III”
Временно е закрита „Синята зона” по улицата 

В края на март бе да-
дено началото на 
ремонта на ул. „Цар 

Борис ІІІ” в участъка от кръс-
товището с бул. „Данаил По-
пов” до пешеходната зона на 
пл. „Свобода”. Рехабилитаци-
ята се извършва в рамките на 
проект „Осигуряване на устой-
чива градска среда на Плевен”.

Поради голямата натоваре-
ност на отсечката, строител-
ните дейности са разделени 
на два етапа. През първия ще 
се работи в участъка от свето-
фарите на Дома на книгата до 
паркинга срещу входа на па-
зара и по ул. „Коста Хаджипа-
кев”. Преди старта на ремонт-
ните дейности ВиК - Плевен 
ЕООД ще подмени уличния 
водопровод, след което строи-
телите ще положат нови бор-
дюри и тротоарна настилка. 

Движението в участъка ще е 
възможно в късните вечерни и в 
нощните часове при повишено 
внимание и със съобразена ско-
рост. През този етап достъпът 
до незасегнатата част на улица-
та ще се осъществява откъм ул. 
„Димитър Константинов” по ул. 
„Цанко Церковски” и улицата 
между пазара и „Макси център”. 
Очаква се първият етап от дей-
ностите да приключи в началото 
на май.

През втория етап ще се рабо-
ти в участъка от входа на пазар 
„Център” до пешеходната зона 
на пл. „Свобода”. Последовател-
ността на дейностите е същата. 
Очаква се вторият етап да при-
ключи до 10 юни тази година.

Продължителността на стро-
ителството е в пряка зависимост 
от атмосферните условия.

След приключване на строи-

телните дейности по тротоари-
те, ще бъде изпълнено цялостно 
асфалтиране на двете улици.

По повод изпълнението 
на обекта за „Реконструкция 
на ул. „Цар Борис III” - 
отсечката от кръстовището 
с бул. „Данаил Попов” и ул. 
„Димитър Константинов” до 
площад „Свобода” със Заповед 
на кмета на Община Плевен 
Георг Спартански временно 
се преустановява режимът на 
платено паркиране на пътни 
превозни средства в няколко 
участъка - по ул. „Цар Борис 
III” между бул. „Данаил Попов” 
и ул. „Коста Хаджипакев”; до 
ДКТ „Иван Радоев”, с вход и 
изход от ул. „Цар Борис III” 
и по ул. „Цар Борис III” пред 
УниКредит Булбанк.

В тази си част Синя зона 
няма да работи до 15 юни 2018 г.

Паметник на героите от Девета плевенска 
пехотна дивизия ще бъде построен в Плевен



№ 
по 
ред

услуга ДДС Цена
/лв./

7. Експлоатация при извършване 
на специално ползване на 
(общинските) пътища:

7.1. Подземни и надземни линейни 
съоръжения в обхвата на пътя и в 
обслужващата зона

50 лв./год.

7.2. Отделно стоящи съоръжения в 
обхвата на пътя и в обслужващата 
зона

50 лв./ год.

7.3. Пресичане на пътя от подземни 
или надземни линейни съоръже-
ния

50 лв./ год.

8. За специално ползване на пътя чрез експлоатация на тър-
говски крайпътен обект и транспортни връзки към него в 
обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните 
годишни такси, като се сумират при съчетаване експлоатаци-
ята на бензиностанция или газостанция и извършването на 
други видове услуги:

8.1. Бензиностанция и/или газостан-
ция до 2 колонки включително

1400.00

8.2. Бензиностанция и/или газостан-
ция до 2 колонки включително с 
допълнителна дейност търговия 
в приемната сграда на бензинос-
танцията или газстанцията

1550.00

8.3. Бензиностанция и/или газостан-
ция до 4 колонки включително

1650

8.4. Бензиностанция и/или газостан-
ция до 4 колонки включително с 
допълнителна дейност търговия 
в приемната сграда на бензинос-
танцията или газостанцията

1700

8.5. Бензиностанция и/или газостан-
ция с 5 и повече колонки

1900.00

8.6. Бензиностанция и/или газо-
станция с 5 и повече колонки с 
допълнителна дейност търговия 
в приемната сграда на бензинос-
танцията или газостанцията

2050.00

8.7. Преместваем обект до 10 кв.м 
търговска площ

65.00

8.8. Преместваем обект от 10 до 20 
кв. м включително търговска 
площ

140.00

8.9. Преместваем обект от 20 до 40 кв. 
м включително търговска площ

190.00

8.10. Преместваем обект над 40 кв. м 
търговска площ

290.00

8.11. Единичен обект без бензиностан-
ция или газостанция до 50 кв. м 
търговска площ

290.00

8.12. Единичен обект без бензиностан-
ция или газостанция от 50 до 200 
кв. м търговска площ

590.00

8.13. Единичен обект без бензиностан-
ция или газостанция над 200 кв. 
м търговска площ

890.00

8.14. Комплекс от два обекта без 
бензиностанция или газостанция

790.00

8.15. Комплекс с 3 и повече от 3 обек-
та без бензиностанция или газо-
станция

1100.00

8.16. Обект за автосервизно обслуж-
ване

400.00

9. За специално ползване на пътя чрез експлоатация на 
рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите 
зони се събират следните годишни такси:

9.1. Площ на рекламното съоръжение 
до 2 кв. м включително

150.00

9.2. Площ на рекламното съоръжение 
над 2 кв. м до 4 кв. м включително

190.00

9.3. Площ на рекламното съоръжение 
над 4 кв. м до 6 кв. м включително

210.00

9.4. Площ на рекламното съоръжение 
над 6 кв. м до 8 кв. м включително

230.00

9.5. Площ на рекламното съоръжение 
над 8 кв. м до 12 кв. м включително

250.00

9.6. Площ на рекламното съоръжение 
над 12 кв. м до 20 кв. м включи-
телно

270.00

9.7. Площ на рекламното съоръжение 
над 20 кв. м 

350.00

8. В раздел четвърти на Приложение № 3 се правят следните 
допълнения:

№ по 
ред

услуга ДДС Цена
/лв./

3. Издаване на разрешение по 
Наредба № 23 за изграждане и 
опазване на зелената система на 
територията на община Плевен за 
преместване и/или окастряне на 
дълготрайна дървесно-храстова 
растителност и озеленени площи

без ДДС  8.00/бр.

4. Издаване на разрешение за отси-
чане на дълготрайни декоративни 
дървета и дървета с историческо 
значение

без ДДС 50.00/бр.

5. Издаване на разрешение за право 
на преминаване чрез чужди имоти 
по чл.36 от ЗОСИ

без ДДС 2.00

6. Експертна оценка на храстова 
растителност

без ДДС 10.00/бр.

7. Съгласуване на инвестиционни 
проекти на сгради и съоръжения 
на техническата инфраструкту-
ра по отношение на предвидени 
мероприятия за благоустрояване 
с оглед функционалното предназ-
начение и правилната им експло-
атация

без ДДС 0.80 за кв.м 
застроена 

площ и 0.20 
за линеен 

метър 

8. Измерване, маркиране и кубиране 
на дървесина, добита извън гор-
ския фонд

без ДДС 1.50/ пл.м3

9. Издаване на превозен билет за 
дървесина, добита извън горския 
фонд

без ДДС 2.00/бр.

9. В раздел трети на Приложение № 4 се прави следното до-
пълнение:
9. Конферентна зала - ул. 

„Димитър Константинов“ 
№ 23а 

без 
ДДС

40.00 / час, като 
се намалява с 
25% за всеки 
следващ час; 
при повече от 
четири часа - 
140.00 / ден

10. Приложение № 9 се изменя и придобива следния вид: „При-

2брой 50 
12.04.2018 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 883/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за управление 

на общинските пътища, приета с Решение №1039/24.04.2014 г. на 
Общински съвет - Плевен и Наредба №17 за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Плевен, приета с Решение №705/25.09.2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 
от Закона за местните данъци и такси, чл.18, ал.2 и ал.3 от Закона 
за пътищата, чл.8 от Закона за нормативните актове; чл.76, ал.3 и 
чл.79 от Административно процесуалния кодекс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя и допълва Наредба за управление на общинските пъ-
тища, приета с Решение № 1039/24.04.2014 г. на Общински съвет 
- Плевен, както следва:

1. Ал.4 на чл.18 се изменя така:
„Чл.18. (4) За разрешенията за специално ползване на общин-

ските пътища се събират такси съгласно Приложение № 3 - Та-
рифа на цени на услуги по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставяни от 
Община Плевен, на Наредба № 17 за администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Плевен.”

2. В чл.22, ал.4 се заличава.
3. В чл.27 ал.2 се заличава и чл.27 придобива следния вид:
„Чл. 27. Разрешението за специално ползване на пътя чрез из-

граждане на рекламно
съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение 

за поставяне по смисъла на
глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.”
4. В чл.63, ал.1 заличава т. „в” и т. „г”. 
§2. В Наредба № 17 за определяне и администриране на мест-

ните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, 
приета с Решение № 705/25.09.2017 г., се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В чл.25, ал.1 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
„4. за дейностите по хранене на децата в задължителното преду-

чилищно образование извън финансираното от държавата.”
2. Раздел шести, глава втора придобива следното съдържание:
 

„Раздел VI 
Такси, които се събират при специално ползване

на общинските пътища към Наредба за управление на 
общинските пътища 

Чл.36. (1) За издаване на разрешение за специално ползване на 
общинските пътища се събират такси съгласно Раздел ІV на При-
ложение № 3.

(2) Годишните такси за специално ползване на пътя чрез екс-
плоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него 
в обхвата на пътя и обслужващите зони и за експлоатация на ре-
кламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони се 
изплащат на равни тримесечни вноски до 10-о число на текущото 
тримесечие.

(3) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи 
обектът или рекламното съоръжение не се експлоатира, това се 
установява с констативен протокол по искане на заинтересова-
ното лице от общинската администрация, и таксата се начислява 
само за времето, през което обектът или рекламното съоръжение 
е в експлоатация.”

3. Член 46 се изменя, както следва:
„Чл. 46. (1) За извършване на услуги по Закона за горите, Закона 

за опазване на селскостопанското имущество и Закона за пчелар-
ството се събират такси за:

1. изготвяне на горскостопанска програма;
2. измерване, маркиране и кубиране на дървесина;
3. изготвяне на сортиментни ведомости;
4. изготвяне на технологичен план за добив на дървесина;
5. издаване на електронен превозен билет;
6. освидетелстване на сечища;
7. издаване на разрешение по Закона за опазване на селскосто-

панското имущество -за отсичане и изкореняване до 5 дървета и 
до 1 дка лозя; за достъп до горски територии, за отсичане на над 5 
дървета и на лозя над 1 дка; 

8. разглеждане на заявление за учредяване право на ползване на 
лица, регистрирани по Закона за пчеларството;

9. извършване на теренни проверки;
10. издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декора-

тивни дървета и дървета с историческо значение;
11. експертна оценка на храстова растителност;
12. съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръ-

жения на техническата инфраструктура по отношение на предви-
дени мероприятия за благоустрояване с оглед функционалното 
предназначение и правилната им експлоатация;

13. издаване разрешение за преместване на растителност.
(2) Разрешенията по ал.1 се издават от Кмета на Общината или 

кметовете на кметства, а размерът на таксите за услугите по ал.1 
е посочен в раздел ІІІ на Приложение № 3 и се събират от общин-
ската администрация. 

(3) Таксите, които се събират от Общинско предприятие „Уп-
равление на общински земи и гори”, са посочени в раздел IV на 
Приложение № 6.

4. Създава се нов чл.51 със следното съдържание:
„Чл.51. За издаване на разрешение по Наредба за водноспаси-

телната дейност и обезопасяване на водните площи се събира 
такса в размер на 10.00 лв.

5. В раздел втори на Приложение № 2, се изменя т.3 със след-
ното съдържание:

3. Целодневна подготвителна група:
- постоянна такса, независеща от 
броя посещения в месеца 25.00
- такса за присъствен ден 1,00
- такса за дейностите по хранене 
на децата в задължителното предучилищно 
образование извън финансираното от дър-
жавата

2,60 лв. 
среднодневен 
хранителен 

оклад

6. В раздел втори на Приложение № 3, се заличава т.32.
7. Създава нов раздел трети в Приложение № 3 със следното 

съдържание: 

№ 
по 
ред

услуга ДДС Цена
/лв./

1. За издаване на разрешение за движение на извънгабаритни и/
или тежки пътни превозни средства, които ползват уличната 
мрежа на община Плевен се събират такси съгласно т.1.1 - т.1.5.
Когато едно пътно превозно средство е едновременно 
тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на 
широчината, височината или дължината, се събират такси 
отделно за всеки превишен показател. 
За ремаркета или полуремаркета с повече от три оси, 
предназначени само за тежки или извънгабаритни товари, се 
събират таксите по т. 1.1, т. 1.2, т.1. 3, т.1. 4 без таксите по т. 1.5.

№ 
по 
ред

услуга ДДС Цена
/лв./

1.1 при превишаване на допустимата 
максимална широчина, съгласно 
нормите, определени в чл. 5 от 
Наредба № 11/2001 г. 
-от 0,01 м до 1,00 м, вкл. 
- над 1,00 м до 2,00 м, вкл.
- над 2,00 м до 3,00 м, вкл.
- над 3,00 м

вкл. ДДС
24.00/ден
53.00/ден

122.00/ден
278.00/ден

1.2 при превишаване на допустимата 
максимална височина, съгласно 
нормите, определени в чл. 5 от 
Наредба № 11/2001 г.:
- от 0,01 м до 0,50 м, вкл. 
- над 0,50 м до 1,00 м, вкл. 
- над 1,00 м 

вкл. ДДС
16.00 /ден
  27.00/ден
180.00/ден

1.3 при превишаване на допустимата 
максимална дължина, съгласно 
нормите, определени в чл. 5 от 
Наредба № 11/2001 г.:
- от 0,01 м до 3,00 м вкл. 
- над 3,00 м до 10,00 м, вкл. 
- над 10,00 м до 15,00 м, вкл. 
- над 15,00 м 

вкл. ДДС
30.00/ден
54.00/ден

100.00/ден
187.00/ден

1.4 при превишаване на допустимата 
максимална маса, определена в 
чл. 6 от Наредба № 11/2001 г.:
- от 0,10 т до 5,00 т, вкл. 
- над 5,00 т до 10,00 т, вкл. 
- над 10,00 т до 20,00 т, вкл. 
- над 20,00 т до 30,00 т, вкл. 
- над 30,00 т до 40,00 т, вкл. 
- над 40,00 т до 50,00 т, вкл.
- над 50,00 т до 60,00 т, вкл. 
- над 60,00 т 

вкл. ДДС
30.00/ден
63.00/ден

105.00/ден
191.00/ден
320.00/ден
432.00/ден
576.00/ден

1090.00/ден
1.5 при превишаване на допустимото 

максимално натоварване на ос на 
пътните превозни средства, опре-
делени в чл. 7, ал. 1 от Наредба 
№ 11/2001 г. за улиците с масов 
градски транспорт и чл. 7, ал. 2 
от същата наредба за всички ос-
танали улици:
- от 0,10 т до 0,50 т на ос 
- над 0,50 т до 1,00 т на ос 
- над 1,00 т до 1,5 т на ос 
- над 1,50 т до 2,00 т на ос 
- над 2,00 т до 3,00 т на ос 
- над 3,00 т до 4,00 т на ос 
- над 4,00 т на ос 

вкл. ДДС

17.00/ ден
43.00/ден
61.00 /ден
101.00/ден
192.00/ден
277.00/ден
405.00/ден

2. За издаване на разрешение за изграждане се събират 
следните такси:

2.1. Преместваем обект - кафе-
закуски, търговия

50.00

2.2. Единичен обект - бензиностан-
ция, газстанция, автосервиз, ав-
томивка, охраняем паркинг, тър-
говски обект 

90.00

2.3. Комплекс от два обекта 130.00
2.4. Комплекс от три и повече обекта 170.00

3 Вид такса - 
Специално ползване на 
общинските пътища чрез:

3.1. Изграждане на нови подземни и 
надземни линейни съоръжения
в обхвата на пътя и в 
обслужващата зона

1 100 лв./км

3.2. Изграждане на нови отделно 
стоящи съоръжения
в обхвата на пътя и в 
обслужващата зона:

3.3. до 5 м2 220 лв./бр.
3.4. над 5 м2 280 лв./бр.
4. Пресичане на пътя от подземни 

или надземни линейни 
съоръжения:

4.1. Пресичане на път с прокопаване 300 лв.
4.2. Пресичане на път с хоризонтален 

сондаж
50 лв.

4.3. Пресичане на път от надземни 
проводи и съоръжения 

30 лв.

5. Ремонт на съществуващи подземни 
и надземни линейни или отделно 
стоящи съоръжения в обхвата на 
пътя и в обслужващата зона:

5.1. Ремонт на съществуващи 
подземни и надземни линейни 
съоръжения в обхвата на пътя и в 
обслужващата зона

20 лв./км

5.2. Ремонт на съществуващи отделно 
стоящи съоръжения в обхвата на 
пътя и в обслужващата зона

100 лв./бр.

6. Временно ползване на части 
от пътното платно и на земи в 
обхвата на пътя при:

6.1. Прекъсване, спиране и възпрепят-
стване на движението при извърш-
ване на строителни, монтажни и 
ремонтни работи при прокарване, 
ремонт на подземни и надземни 
проводи и съоръжения, с изключе-
ние на експлоатационните дейнос-
ти по подземните съоръжения, до 
пълното възстановяване на пътното 
платно или зелената площ

100 лв./ден

6.2. Отклоняване на движението по 
временни маршрути, удължаващи 
трасето над 5 км при извършва-
не на строителни, монтажни и 
ремонтни работи при прокарване 
и ремонт на подземни и надземни 
проводи и съоръжения

50 лв./ден

6.3. Въвеждане на ограничения на 
движението и/или отклоняване на 
движението по временни марш-
рути, удължаващи трасето до 5 км 
при извършване на строителни, 
монтажни и ремонтни работи при 
прокарване и ремонт на подземни 
и надземни проводи и съоръжения

30 лв./ден

6.4. Извършване на други 
неупоменати дейности в чл.26, 
ал.1 и 2 от Закона за пътищата, 
които изискват ограничаване, 
прекъсване, отклоняване, 
спиране или въвеждане на други 
ограничения за движението

20 лв./ден

ложение № 9
Такси при промяна на предназначението на земеделска земя 

от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди
1. Размерът на таксата за промяна на предназначението на земе-

делска земя се определя от:
1.1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в 

акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категори-
зиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназна-
чение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

1.2. размера на земята, включена в границите на определената 
площадка или трасе на обекта;

1.3. местонахождението на земята съобразно категорията на 
населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона 
за административно-териториалното устройство на Република 
България;

1.4. вида на обекта;
1.5. възможността за напояване.
2. При промяна на предназначението на земеделска земя от 

общинския поземлен фонд размерът на таксата се определя по 
следната формула:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол, където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска 

земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска 

земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за 

обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
2.1. Коефициентът за площта на земята /Кплощ/ се определя в 

зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида 
на обекта, както следва:

2.1.1. за обектите, чиито видове са посочени в т.3 от настоящото 
приложение

а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;
2.1.2.за обектите по т.4, независимо от размера на площта, която 

се засяга - 2,00;
2.1.3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и 

за които предложения за промяна на предназначението са внесени 
от един и същ собственик или лице, което има право да строи в 
чужд имот, коефициентът за площ по т. 2.1 се определя въз основа 
на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на из-
работените за тях подробни устройствени планове.

2.2. Коефициентът за категорията на населеното място се опре-
деля в зависимост от групата по категория на населеното място и 
от вида на обекта, както следва:

Групи по категория Вид на обекта 
по т. 3

Вид на обекта 
по т. 4

За земи в землищата на гр. Плевен 
и населени места от I категория 13,00  1,20
За земи в землищата на населени 
места от IV и V категория  9,00  0,80
За земи в землищата на населени 
места от VI, VII и VIII категория  6,00  0,50

2.3. За линейни обекти коефициентът по т. 2.2. е 1,00.
2.4. Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а 

при неполивни - 1,00.
3. Размерът на таксата се определя по формулата в т.2, като 

се ползва съответният коефициент в колона 2 от таблицата към 
т.2.2, при промяна на предназначението на земеделската земя за 
изграждане на:

3.1. търговски обекти;
3.2. производствени обекти;
3.3. складови обекти;
3.4. административни обекти;
3.5. курортни обекти;
3.6. туристически и спортни обекти;
3.7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
4. Размерът на таксата се определя по формулата в т.2, като се 

ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към т.2, 
при промяна на предназначението на земеделската земя за из-
граждане на:

4.1. здравни обекти;
4.2. обекти на науката, образованието и културата;
4.3. обекти на енергетиката и транспорта;
4.4. обекти със социално предназначение;
4.5.обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
4.6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и 

аварии;
4.7. обекти на отбраната и националната сигурност;
4.8. обекти, свързани с производството, съхранението и прера-

ботката на селскостопанска продукция, както и обекти на храни-
телно-вкусовата промишленост; стокови тържища за непрерабо-
тена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, 
поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

4.9. хидромелиоративна инфраструктура;
4.10. игрални полета на игрища за голф.
5. Таксата се заплаща от инвеститора на обекта или лицето, кое-

то има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен 
фонд в тримесечен срок от получаване на уведомление по чл.24а 
от ЗОЗЗ от Комисията по чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ, след положително 
Решение по чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на 
земеделската земя. 

5.1. За определяне размера на таксата инвеститорът подава за-
явление в Общинската администрация, придружено със следните 
документи:

5.1.1. уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ за постановено положи-
телно решение за промяна на предназначението на земеделската 
земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ;  5.1.2. копие от 
акта за категоризация. Когато имотът представлява полски път /
без категория/се прилага чл.1, ал.4 от Наредбата за категоризира-
не на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

5.1.3. копие от удостоверение за поливност.
5.2. Размерът на таксата за всеки конкретен обект се опреде-

ля от комисия, назначена от кмета на Общината и се отразява в 
протокол. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на 
обекта или лицето, което има право да строи в земеделска земя от 
общинския поземлен фонд, по реда на АПК.  

5.3.Таксата се заплаща еднократно в срока, предвиден в уведом-
лението към Решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ, по 
бюджетна сметка на Община Плевен.   

5.4. При отмяна на решението за промяна на предназначението 
на земята по реда на ЗОЗЗ, както и в случаите по чл.24, ал.5, т.2 
и т.3 от същия закон, заплатената такса по т.2 от тарифата, не се 
възстановява.”

11. Изменя чл.23, Глава Втора „Местни такси, Раздел ІІ „Такса 
за ползване на тържища, панаири, тротоари, площади и улични 
платна”, както следва:

1.Създава нова точка 2 в чл.23, ал.3 със следния текст:
„т.2 Първа зона със следния обхват: Градска градина; ул. “Сан 

Стефано” (от № 1 до ул.”Шипка”); ул. “Д.Константинов” (от ъгъла 
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с ул. “В.Априлов” до ул. “Мусала”); ул. “Св.св.Кирил и Методий” 
(ул. “Д.Константинов” до ул. “Патриарх Евтимий”); ул. “Цар Си-
меон” (от ул. “Васил Левски” до ул. “Д.Константинов”); ул. “Иван 
Вазов” (от ул. “Цар Борис ІІІ” до ул. “Неофит Рилски”); ул. “Дойран” 
(от пл.”Сливница” до ул. “Богомил”); ул. “Ал.Стамболийски” (от 
ул. “Дойран” до ул. “Кресна”); ул. “Тодор Табаков”; ул. “Ракитин”; 
ул. “Хан Аспарух”; ул. “Асен Халачев”; ул. “Княз Александър Ба-
тенберг”; ул. “Васил Левски” (от № 1 до ул. “Асен Халачев”); ул. 
“Гренадерска” (от ул. “Асен Халачев” до ул. “Д.Попов”); пл. “Иван 
Миндиликов”; ул. “Д.Попов” (от № 1 до ул. “Гренадерска”); ул. “Ки-
чево”; ул. “Воден”; ул. “Иван Миндиликов”; Централен кооперати-
вен пазар.

2. преномерира т.т. 2, 3 и 4 на чл.23, ал.3 съответно на т.т. 3, 4 и 5.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 

във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.6, ал.2 от Закона за местните данъ-
ци и такси, чл.18, ал.2 и ал.3 от Закона за пътищата, чл.8 от Закона 
за нормативните актове; чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-
процесуалния кодекс, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0791/22.12.2017 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.01.2018 г., Прото-
кол № 35, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 884/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на План за раз-

витие на социалните услуги в Община Плевен през 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Отчет за изпълнение на План за развитие на социал-
ните услуги в Община Плевен през 2017 г.

2. 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. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0271-
1/13.03.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 885/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните ус-

луги в Община Плевен през 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 

от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:   

1. Приема План за развитие на социалните услуги в Община 
Плевен през 2019 година.

2. Планът за развитие на социалните услуги в Община Плевен 
през 2019 година е неразделна част от Стратегията за развитие на 
социалните услуги в Община Плевен през периода 2016-2020 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1204/13.03.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 886/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младе-

жта за 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Приема Общински годишен план за младежта за 2018 година.
Планът 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 са-
моуправление и местната администрация, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1206/14.03.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 887/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане Годишен доклад за наблюдение на из-

пълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 
г.) през 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, 
т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.4 от Правилни-
ка за прилагане на Закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява Годишния доклад за наблюдение на изпълнение на 
Плана за развитие на Община Плевен /2014-202 г./ през 2017 г.

2. Текстът на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението 
на Плана за развитие на Община Плевен /2014-2020 г./ през 2017 
г. е неразделна част от настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.23, т.4 от Закона за регионалното 
развитие и чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за ре-
гионалното развитие, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0775-1/20.03.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Прото-
кол № 37, точка 6 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 № 888/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад на Местната коми-

сия за борба срещу противообществените прояви на малолетни-

те и непълнолетните - Плевен за 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за сведение годишния доклад на Местната комисия 
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните - Плевен за работата й през 2017 година.

2. Докладът 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. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, по предложение 
от Постоянна комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм”, 
с вх.№ ОбС-1215/26.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 7 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 № 889/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за 

развитие на туризма в Община Плевен през 2017 година
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоу-

правление и местната администрация, във връзка с чл.12 
от Закона за туризма

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Отчет за изпълнение на Програма за развитие на ту-
ризма в Община Плевен през 2017 година.

2. Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, във връзка с чл.12 от Закона за туризма, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0748-1/20.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 890/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на туризма в 

Община Плевен през 2018 година
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправле-

ние и местната администрация, във връзка с чл.12 от Закона за 
туризма 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за развитие на туризма в Община Плевен 
през 2018 година.

2. Програмата е неразделна част от настоящото решение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок до 30.03.2019 г. 

да внесе в Общински съвет - Плевен отчет за изпълнението на 
програмата.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.12 от Закона за туризма, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1223/20.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 9 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 891/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Решения на Общински съвет - Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №387/27.10.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен.

2. Отменя Решение №388/27.10.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен.

3. Отменя Решение №389/27.10.2016 г. на Общински съвет - 
Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, по предложение от По-
стоянна комисия по „Законност, предотвратяване и установяване 
конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията”, 
с вх.№ ОбС-0374/26.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 892/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията от 

№362/27.10.2016 г. до №454/22.12.2016 г., мандат 2015-2019 г.
На основание чл. 24, т.5 и чл.76 от Правилника за организация-

та и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии 
и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 
2015-2019 година и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения на Общински 
съвет - Плевен: от №362/27.10.2016 г. до №454/22.12.2016 г., с из-
ключение на решенията, упоменати в т.2.

2. Не приема за изпълнено и не снема от отчет Решение 
№412/24.11.2016 г.

3. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част от насто-
ящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 24, т.5 
и чл.76 от Правилника за организацията и дейността на Общин-
ски съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация за мандат 2015-2019 година и чл. 21, 
ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, по предложение от Постоянна комисия по „Законност, 
предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол 
по изпълнение на решенията”, с вх.№ ОбС-1191/26.03.2018 г., на 

заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 
г., Протокол № 37, 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 № 893/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преименуване на социалните услуги Дневен цен-

тър за възрастни с увреждания и Център за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи с увреждания

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, 
ал.2, т.2 б. „б” и т.4 б. „аа” и §11 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дневен център за възрастни с увреждания, с адрес ул. „Цар 
Самуил” №55, гр. Плевен, да се преименува в Дневен център за 
пълнолетни лица с увреждания.

2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания, с адрес, ул. „Бяло море” №16, гр. Плевен, да се пре-
именува в Център за настаняване от семеен тип за деца без ув-
реждания.

3. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без ув-
реждания, с адрес ул. „Люляк” №48, гр. Плевен, да се преименува в 
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

4. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания, с адрес ул. „Трите бора” №23, гр. Плевен, да се пре-
именува в Център за настаняване от семеен тип за деца без ув-
реждания.

5. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания, с адрес ул. „Гургулят” №32, гр. Плевен, да се пре-
именува в Център за настаняване от семеен тип за деца без ув-
реждания.

6. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания, с адрес ж.к. „Сторгозия” №103, гр. Плевен, да се 
преименува в Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания.

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, чл.36, ал.2, т.2 б. „б” 
и т.4 б. „аа” и §11 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1205/13.03.2018 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 894/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сформиране на Комисия за изработване на пра-

вила за отпускане на финансови средства от Община Плевен за 
подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Създава Комисия, която да изработи правила за отпускане на 
финансови средства от Бюджета на Община Плевен за подпомагане 
участието в състезания на деца с изявени дарби, в следния състав:

1.1. Мария Атанасова - гл. експерт в отдел „Образование”
1.2. Мариета Георгиева - гл. експерт в отдел „Образование”
1.3. Таня Кукова- гл. експерт в отдел „Бюджет”
1.4. Диана Данова - Общински съветник
1.5. Пепо Петков - Общински съветник
2. Задължава Комисията в срок до 16.07.2018 г., да внесе в Об-

щински съвет - Плевен правила за отпускане на финансови сред-
ства от Бюджета на Община Плевен за подпомагане участието в 
състезания на деца с изявени дарби.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, по предложение 
от Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна 
дейност”, с вх.№ ОбС-1217/19.03.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 
точка 13 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 № 895/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване на програми за развитие на тър-

говските дружества с общинско участие за 2018 година
На основание чл.21,ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т. 15 и 

чл.1, т. 12 от Наредба 8 за условията и реда за упражняване пра-
вата на собственик от Община Плевен върху общинската част от 
капитала на търговските дружества на ОбС - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Утвърждава програмите за развитие на следните търговските 
дружества с общинско участие:

1.1. “ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, гр .Плевен;
1.2. “ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен;
1.3. “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен;
1.4. “Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен;
1.5. “Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен;
1.6. “Тибор” ЕАД, гр. Плевен;
1.7. „Дентален център І - Плевен” ЕООД, гр. Плевен.
Програмите по т.1 са неразделна част от договорите за възла-

гане управлението на всяко от посочените търговски дружества.
Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА, чл.17, ал.1, т. 15 и чл.1, т. 12 от Наредба 8 за условията 
и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен 
върху общинската част от капитала на търговските дружества на 
ОбС-Плевен, по предложение от Постоянна комисия по „Сто-
панска политика и транспорт”, с вх.№ ОбС-1158/20.03.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 
г., Протокол № 37, точка 14 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 № 896/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие „Инжстрой“ ЕООД, гр. Пле-

вен да сключи договор за инвестиционен кредит, във връзка с из-
пълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0012 „Повишаване на 
енергийната ефективност в „Инжстрой“ ЕООД, чрез закупува-

не ново високоефективно оборудване”
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от За-

кона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
16, чл. 17, ал.1, т.10 и т.12 от Наредба №8 на Общински съвет 
- Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие управителите на „Инжстрой“ ЕООД гр. Плевен 
да сключат Договор за инвестиционен кредит с „Първа Инвести-
ционна Банка” АД със срок - 7 години с до 9 месеца гратисен 
период в размер на 2 164 655,00 лв.

2. Дава съгласие управителите на „Инжстрой“ ЕООД гр. Плевен 
да сключат допълнителен банков кредит с „Първа Инвестиционна 
Банка” АД за финансиране на дължимият ДДС по проекта при 
възникване на необходимост.

3. Дава съгласие управителите на „Инжстрой“ ЕООД гр. Плевен 
да учредят особен залог върху асфалтосмесителната инсталация 
предмет на проекта, като обезпечение на договорите по т.1 и т.2 

4. Възлага на Управителите на „Инжстрой“ ЕООД гр. Плевен, 
да извършат всички необходими правни и фактически действия, 
във връзка с изпълнение на точки 1, 2 и 3 от настоящото 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 самоупра-
вление и местната администрация, чл. 16, чл. 17, ал.1, т.10 и т.12 
от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0723-
3/20.03.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 897/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предварително съгласие за увеличение на капита-

ла на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.72, чл.193, ал.1 от Търговския закон, чл.16, чл.24, ал.1, т.3 от 
Наредба №8 на Общински съвет - Плевен и чл.16, т.1 и 2 от Устава 
на „Тибор” ЕАД, град Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за увеличаване капитала на „Тибор” ЕАД, гр. 
Плевен с прехвърляне на непарична вноска, представляваща:

- Незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.659.555 с 
площ 1 749 кв.м. - урбанизирана територия, по регулационния 
план на града - УПИ VІІІ, кв.119, отреден за обществено обслуж-
ване, актуван с АОС №41316/15.09.2015 г.;

- Незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.659.554 с 
площ 2 270 кв.м. - урбанизирана територия, по регулационния 
план на града - УПИ, кв.119а, отреден за етажен гараж и трафо-
пост, актуван с АОС №41317/15.09.2015 г.;

2. Изготвената оценка по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон 
на цитираните в т.1 имоти, да се внесе за одобрение от Общински 
съвет- Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме всички 
правни и фактически действия във връзка с взетото решение.

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 
самоуправление и местната администрация, чл.72, чл.193, ал.1 от 
Търговския закон, чл.16, чл.24, ал.1, т.3 от Наредба №8 на Общин-
ски съвет - Плевен и чл.16, т.1 и 2 от Устава на „Тибор” ЕАД, гр. 
Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-1220/20.03.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 
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 № 898/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличение на капитала и свързаното с това из-

менение на Устава на „Тибор” ЕАД - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 Закона за местното самоу-

правление и местната администрация, чл.192, ал.1 от Търговския 
закон, чл.16, чл.24, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №8 на Общински съвет 
- Плевен и чл.16, т.1 и 2 от Устава на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава капитала на „Тибор „ЕАД, ЕИК 114106477, седа-
лище и адрес на управление: град Плевен, 5800, ул. „Княз Алек-
сандър І Батенберг” №17 от 1 745 900 /един милион седемстотин 
четиридесет и пет хиляди и деветстотин/ лева на 1 887 500 /един 
милион осемстотин осемдесет и седем хиляди и петстотин/ лева 
чрез издаване на нова емисия от 141 600 /сто четиридесет и една 
хиляди и шестстотин/ поименни налични акции с номинална 
стойност от 1 /един/ лева за всяка една.

2. Община Плевен, в качеството си на едноличен собственик 
на капитала на „Тибор” ЕАД, ЕИК 114106477, да запише всич-
ки 141 600 /сто четиридесет и една хиляди и шестстотин/ пои-
менни налични акции от новата емисия от увеличението на ка-
питала срещу сумата от 141 600 /сто четиридесет и една хиляди 
и шестстотин/ лева, представляваща неизплатено задължение на 
„Тибор” ЕАД - Плевен към Община Плевен по договор за наем 
от 06.07.2011 г., на 9,295% идеални части от имот, представляващ 
сграда с идентификатор 56722.659.521.1 в УПИ ІХ, кв.120 по ре-
гулационния план на град Плевен.

3. Във връзка с решенията по т.1 и т.2, приема следните измене-
ния в Устава на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен, ЕИК 114106477:

3.1. Чл.6, ал.1 от Устава придобива следната нова редакция:
„ Дружественият капитал е с номинална стойност 1 887 500 /

един милион осемстотин осемдесет и седем хиляди и петстотин/ 
лева”

3.2. Към чл.6 се създава нова ал.3:
„Капиталът на дружеството се увеличава от 1 745 900 /един ми-

лион седемстотин четиридесет и пет хиляди и деветстотин/ лева 
на 1 887 500 /един милион осемстотин осемдесет и седем хиляди 
и петстотин/ лева. Увеличението е със 141 600 /сто четиридесет 
и една хиляди и шестотин/ лева, представляващи неизплатено 
задължение на „Тибор” ЕАД - Плевен към Община Плевен по до-
говор за наем от 06.07.2011 г. на 9,295% идеални части от имот, 
представляващ сграда с идентификатор 56722.659.521.1 в УПИ 
ІХ, кв.120 по регулационния план на гр. Плевен.

3.3. Чл.7 от Устава придобива следната редакция:
„Капиталът е разпределен в 1 887 500 /един милион осемстотин 

осемдесет и седем хиляди и петстотин/ броя поименни налични 
акции с право на глас с номинална стойност от 1 /един/ лева за 
всяка една.

Възлага на Изпълнителния директор на „Тибор” ЕАД да пред-
приеме всички правни и фактически действия по изпълнение на 
настоящото Решение.
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Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.1, т.9 и ал.2 Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.192, ал.1 от Търговския закон, чл.16, чл.24, 
ал.1, т.2 и 3 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен и чл.16, 
т.1 и 2 от Устава на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1220-
1/20.03.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 899/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 

2019-2021 година за постъпленията от местни приходи и разхо-
дите за местни дейности на Община Плевен, както и индикати-
вен разчет за средствата от Европейския съюз за същия период

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, 
ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал.2 от Наредба 
№10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпъл-
нение и отчитане на бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява бюджетната прогноза за 2019-2021 година на постъ-
пленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

2. Одобрява индикативния разчет на средствата от Европейския 
съюз за периода 2019-2021 година.

3. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг за 
периода 2019-2021 година.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за 
публичните финанси и чл.27, ал.2 от Наредба №10 за условията и 
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни-
те дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Плевен, по предложение от Георг Спартан-
ски - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1218/19.03.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 
г., Протокол № 37, точка 18 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 № 900/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Извършване на вътрешни компенсирани промени 

между обектите от поименния списък за капиталови разходи от 
Община Плевен за 2018 година

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.124, ал.1 и ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.1 и 
ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изменя обект „Основен ремонт на улици в гр. Плевен”, фи-
нансиран със собствени бюджетни средства, както следва: било 
200 000 лева, става 0 лева.

2. Създава обект „Основен ремонт на ул. „Чорлу””, финансиран 
със собствени бюджетни средства, както следва: било 0 лева, ста-
ва 66 000 лева.

3. Създава обект „Основен ремонт на ул. „Полтава” /от 
ул.”Ангел Кънчев” до бул. „Русе”/”, финансиран със собствени 
бюджетни средства, както следва: било 0 лева, става 43 000 лева.

4. Създава обект „Основен ремонт на ул. „Кубрат””, финанси-
ран със собствени бюджетни средства, както следва: било 0 лева, 
става 41 000 лева.

5. Създава обект „Основен ремонт на кръстовище на ул. „Саму-
ил” и ул. „Хаджи Димитър””, финансиран със собствени бюджет-
ни средства, както следва: било 0 лева, става 50 000 лева.

6. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни 
и фактически действия в изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.124, ал.1 и ал.4 от Зако-
на за публичните финанси, чл.41, ал.1 и ал.4 от Наредба №10 на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1151-1/20.03.2018 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 
г., Протокол № 37, 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 № 901/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на критерии за отдаване под наем на те-

рени за поставяне на преместваеми съоръжения на територията 
на гробищните паркове в гр. Плевен и на подходите към тях

На основание чл.21, ал.1, т.13 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация и чл.3, ал.2, т.2 от Закона за 
общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема технически критерии за поставяне на преместваеми 
обекти на територията на гробищните паркове и на подходите към 
тях - алеи и паркинги в гр. Плевен, както следва:

1. Правила за разполагане на преместваеми обекти:
1.1. Преместваеми обекти могат да се разполагат за дейности, 

след решение на Общинския съвет въз основа на схема, одобрена 
от Главния архитект на Община Плевен.

1.2. Броят на преместваемите обекти се определя с индивидуал-
на схема, одобрена от Главния архитект на Община Плевен, след 
становище на отдел „Управление и разпореждане с общинска 
собственост”.

1.3. При необходимост от временно захранване с електроенер-
гия в схемата за поставяне да бъде указан начинът и източникът 
на захранване с електроенергия.

2. Изисквания за размера и визията на преместваемите обекти:
2.1. Преместваемите обекти могат да бъдат разрешавани при 

спазване на типови проекти, съобразно следните изисквания от-
носно големина:

а) единичен с хоризонтални размери 2,40/2,80 м и стелаж 
1,20/1,20 м. (дължина/широчина);

б) за цветя с допълнителен стелаж 2,40/2,80 м. и стелаж 
1,20/1,20 м.;

в) двоен павилион 5,00/2,80 м.
2.2. Преместваемите обекти могат да бъдат поставяни и по ин-

дивидуален проект, след приемането му от ЕСУТ.
2.3. Преместваемите обекти да бъдат изработени от метална но-

сеща конструкция и алуминиеви профили, покрити с устойчиво на 
атмосферните условия покритие, а ограждащите стени - от термопа-

нели. Видът и цветът за покритието да се съгласуват от ЕСУТ.
2.4. Височината на павилионите да не надвишава 3,00 м. от при-

лежащия терен.
2.5. Козирки, навеси, сенници и информационни елементи към 

преместваемите обекти се разрешават само по проект, приет от 
ЕСУТ, като:

2.5.1. Козирките да бъдат с размер до 1,80 м. (дълбочина), из-
пълнени от прозрачни, устойчиви на атмосферните влияния и на-
товарвания материали с предвидено отводняване;

2.5.2. Долният ръб на козирката да бъде на височина минимум 
2,40м. над прилежащия терен;

2.5.3. Допуска се поставяне на сенници само в цветова гама, оп-
ределена с индивидуалния проект.

3. Схемите за разполагане на павилионите да съответстват на 
Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортните системи на урбанизираните територии.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен, след одобряване на схе-
ма от Главния архитект, да внесе в Общинския съвет предложение 
относно провеждана на публични търгове за отдаване под наем на 
части от имоти- публична общинска собственост за разполагане 
на преместваеми обекти на територията на гробищните паркове 
на територията на град Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл.3, ал.2, т.2 от Закона за общинската 
собственост, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1216/16.03.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол 
№ 37, 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 № 902/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на 

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии 
„Луи Пастьор” - гр.Плевен, недвижим, нежилищен имот - пуб-
лична общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 56722.655.173, заедно с построените сгради за 
образование, находящ се в ж.к. „Сторгозия” №102, гр. Плевен, 
актуван с АОС №42508/02.02.2018 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се предостави безвъзмездно за управление на Профе-
сионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи 
Пастьор” - гр. Плевен, недвижим, нежилищен имот - публична 
общинска собственост, актуван с АОС №42508/02.02.2018 г., 
представляващ масивни сгради за образование, както следва:

1. Учебен корпус с идентификатор 56722.655.173.1 със ЗП 1 177 
/хиляда сто седемдесет и седем/ кв.м., четириетажен - първи 
етаж 56722.655.173.1.1, втори етаж 56722.655.173.1.2, трети етаж 
56722.655.173.1.3 и четвърти етаж 56722.655.173.1.5.

2. Двуетажна топла връзка с идентификатор 56722.655.173.2 
със ЗП 65 /шестдесет и пет/ кв.м. и едноетажен физкултурен са-
лон с идентификатор 56722.655.173.3 със ЗП 182 /сто осемдесет 
и два/ кв.м., заедно с прилежащ поземлен имот с идентификатор 
56722.655.173. с площ 18 002 /осемнадесет хиляди и два/ кв.м. ур-
банизирана територия с НТП: За обект комплекс за образование, а 
по регулационния план на гр. Плевен - застроен УПИ ІІІ, кв.702б, 
отреден „За ТХВП”.

ІІ. Безвъзмездното управление да се предостави за срок от 10 /
десет/ години.

ІІІ. Консумативните разходи по поддръжка на имота и разхо-
дите, свързани с текущ и основен ремонт, както и такса битови 
отпадъци /промил чистота/ са за сметка на бюджета на Профе-
сионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пас-
тьор” - гр. Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор 
за безвъзмездно управление на имота по т.І, съгласно действащи-
те разпоредби и условията по предходните точки на настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0259-3/14.03.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Прото-
кол № 37, 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 № 903/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на 

Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни техно-
логии - гр.Плевен, недвижим, нежилищен имот - публична общин-
ска собственост, представляващ поземлен имот с идентифика-
тор 56722.652.14, заедно с построените сгради за образование, 
находящ се на ул. „Георги Кочев” №102, гр. Плевен, актуван с 
АОС №42510/05.02.2018 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се предостави безвъзмездно за управление на Професио-
нална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии - гр. 
Плевен, недвижим, нежилищен имот- публична общинска соб-
ственост, актуван с АОС №42510/05.02.2018 г., представляващ 
масивни сгради за образование, както следва:

1. Учебен корпус на четири етажа с идентификатор 
56722.652.14.3 и със ЗП 845 кв.м.

2. Актова зала и физкултурен салон с идентификатор 
56722.652.14.4, едноетажна сграда със сутерен и със ЗП 392 кв.м..

3. Работилница по метална практика на един етаж с идентифи-
катор 56722.652.14.8, със ЗП 282 кв.м. и топли връзки, едноетаж-
ни: 56722.652.14.6 - ЗП 23 кв.м, и 56722.652.14.7 - ЗП 36 кв.м.

4. Общежития с идентификатори 56722.652.14.1 на шест етажа - 
ЗП 793 кв.м. и 56722.652.14.2 на пет етаж - ЗП 150 кв.м.

5. Топла връзка на един етаж с идентификатор 56722.652.14.5 
- ЗП 112 кв.м.

6. Едноетажни гаражи с идентификатор 56722.652.14.11 - ЗП 
388 кв.м. и постройка на допълващо застрояване - лафка на един 
етаж с идентификатор 56722.652.14.14 - ЗП 4 кв.м.

7. Млекоцентрала - две двуетажни сгради с идентификатори: 
56722.652.14.9 - ЗП 555 кв.м. и 56722.652.14.10 - ЗП 339 кв.м.

8. Трафопост - две едноетажни сгради с идентификатори: 
56722.652.14.12 - ЗП 16 кв.м. и 56722.652.14.13 - ЗП 10 кв.м., за-
едно с прилежащ поземлен имот с идентификатор 56722.652.14 
с площ 19 789 кв.м., урбанизирана територия с НТП: За обект 
комплекс за образование. По регулационния план на гр. Плевен 
- застроен УПИ ХVІІ, кв.608, отреден за учебна млекоцентрала.

ІІ. Безвъзмездното управление да се предостави за срок от 10 /
десет/ години.

ІІІ. Консумативните разходи по поддръжка на имот и разходите, 
свързани с текущ и основен ремонт, както и такса битови отпадъ-
ци /промил чистота/ са за сметка на бюджета на Професионална 
гимназия по мениджмънт и хранителни технологии - гр. Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор 
за безвъзмездно управление на имота по т.І, съгласно действащи-
те разпоредби и условията по предходните точки от настоящото 
Решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общин-
ската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0260-2/14.03.2018 г., на заседание на Общин-
ски съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 
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 № 904/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на 

Професионална гимназия по лозарство и винарство „Алексан-
дър Стамболийски” - гр. Плевен недвижими, нежилищни имоти 
- публична общинска собственост, находящи се в ж.к. Сторго-
зия” №97, гр. Плевен, актувани с АОС №42497/26.01.2018 г., АОС 
№42498/26.01.2018 г. и АОС №42499/26.01.2018 г. 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се предоставят безвъзмездно за управление на Професио-
нална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамбо-
лийски” - гр. Плевен, следните недвижими нежилищни имоти - 
публична общинска собственост, както следва:

1. Масивни сгради за образование с идентификатори: 
56722.25.125.1 пететажна със ЗП 174 кв.м., 56722.25.125.2 четирие-
тажна със ЗП 653 кв.м. и 56722.25.125.5 двуетажна със ЗП 183 кв.м.;

- Общежитие на четири етажа с идентификатор 56722.25.125.4 
със ЗП 853 кв.м.;

- Физкултурен салон с идентификатор 56722.25.125.3 -четири-
етажна сграда със ЗП 514 кв.м. и топла връзка с идентификатор 
56722.25.125.6 - едноетажна сграда със ЗП 50 кв.м.;

- Музей с идентификатор 56722.25.125.7 - едноетажна сграда 
със ЗП 516 кв.м., заедно с прилежащ поземлен имот с иденти-
фикатор 56722.25.125 с площ 65 524 кв.м., урбанизирана тери-
тория с НТП: За друг комплекс за образование, актуван с АОС 
№42497/26.01.2018 г..

2. Масивни едноетажни сгради: промишлена сграда с иденти-
фикатор 56722.25.135.1 със ЗП 1 671 кв.м. и постройка на допъл-
ващо застрояване с идентификатор 56722.25.135.2със ЗП 13 кв.м., 
заедно с прилежащ поземлен имот с идентификатор 56722.25.135 
с площ 5 612 кв.м, урбанизирана територия с НТП: За друг об-
ществен обект, комплекс, актуван с АОС №42498/26.01.2018 г.

3. Масивни едноетажни стопански сгради с идентификатори, 
както следва:

- 56722.25.142.1 със ЗП 360 кв.м.;
- 56722.25.142.2 със ЗП 104 кв.м.
- 56722.25.142.3 със ЗП 564 кв.м.;
- 56722.25.142.4 със ЗП 44 кв.м.;
- 56722.25.142.5 със ЗП 246 кв.м.;
- 56722.25.142.6 със ЗП 195 кв.м;
- 56722.25.142.7 със ЗП 379 кв.м.;
- 56722.25.142.8 със ЗП 13 кв.м., заедно с прилежащ поземлен 

имот с идентификатор 56722.25.142 с площ 27 751 кв.м., урба-
низирана територия с НТП: За друг обществен обект, комплекс, 
актуван с АОС №42499/26.01.2018 г.

ІІ. Безвъзмездното управление да се предостави за срок от 10 /
десет/ години.

ІІІ. Консумативните разходи по поддръжка на имотите и разхо-
дите, свързани с текущ и основен ремонт, както и такса битови 
отпадъци /промил чистота/ са за сметка на бюджета на Професио-
нална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамбо-
лийски” - гр. Плевен.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор 
за безвъзмездно управление на имотите по т.І, съгласно действа-
щите разпоредби и условията по предходните точки на настоящо-
то решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0258-3/14.03.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Прото-
кол № 37, точка 23 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 № 905/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Про-

фесионална гимназия „Захарий Зограф” - гр. Плевен, недвижим, 
нежилищен имот - публична общинска собственост, предста-
вляващ поземлен имот с идентификатор 56722.652.246 заедно с 
построените сгради за образование, находящ се на ул. „Гривишко 
шосе”№2, гр. Плевен, актуван с АОС №42509/02.02.2018 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се предостави безвъзмездно за управление на Професио-
нална гимназия „Захарий Зограф” - гр. Плевен, недвижим, нежи-
лищен имот - публична общинска собственост актуван с АОС 
№42509/02.02.2018 г., представляващ масивни сгради за образо-
вание, както следва:

1. Учебни корпуси с идентификатори: 56722.652.246.1 на чети-
ри етажа със ЗП 508 кв.м., 56722.652.246.4 на четири етажа със ЗП 
129 кв.м. и 56722.652.246.5 на три етажа със ЗП 297 кв.м.

2. Учебни работилници с идентификатори 56722.652.246.2 на 

три етажа със ЗП 203 кв.м. и 56722.652.246.3 на един етаж със 
ЗП 1 488 кв.м.

3. Физкултурен салон с идентификатор 56722.652.246.6 на един 
етаж със ЗП 257 кв.м..

4. Трафопост с идентификатор 56722.652.246.7, на един етаж 
със ЗП 13 кв.м., заедно с прилежащ поземлен имот с идентифика-
тор 56722.652.246 с площ 14 487 кв.м., урбанизирана територия с 
НТП: За друг комплекс за образование. По регулация - застроен 
УПИ ХІІ, кв.617, отреден за училище по Металообработване.

ІІ. Безвъзмездното управление да се предостави за срок от 10/
десет/ години.

ІІІ. Консумативните разходи по поддръжка на имота и разхо-
дите, свързани с текущ и основен ремонт, както и такса битови 
отпадъци /промил чистота/ са за сметка на бюджета на Професио-
нална гимназия „Захарий Зограф” - гр. Плевен.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0261-2/14.03.2018 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Прото-
кол № 37, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 906/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Ми-

нистерството на регионалното развитие и благоустройството 
за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация 
и административно обслужване” /ГРАО/ в гр. Плевен, недви-
жим, нежилищен имот - публична общинска собственост, пред-
ставляващ част от четириетажна 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.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се предостави безвъзмездно за управление, недвижим 
нежилищен имот- публична общинска собственост, предста-
вляващ част от административна сграда на Община Плевен 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. на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за нуждите на Териториално зве-
но „Гражданска регистрация и административно обслужване” /
ГРАО/, за срок от 5 години. 

Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и под-
дръжка на имота, както и такса смет за имота, са за сметка на МРРБ.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор 
за безвъзмездно управление на имота по т.І с Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, съгласно действа-
щите 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 самоупра-
вление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост, чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1169/06.02.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол 
№ 37, точка 25 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 № 907/29.03.2018 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 местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отлага дебатите по т.26 от приетия дневен ред, относно отда-
ване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Клуб 
идея” Плевен недвижим, нежилищен имот - частна общинска 
собственост, представляващ две помещения с източно изложение 
в сутеренния етаж на сграда, находяща се на ул. „Димитър Кон-
стантинов” №17, гр. Плевен, актуван с АОС №39523/16.10.2013 
г., внесено от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-1209/14.03.2018 г., за следващото заседание.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 908/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична 

общинска собственост, представляваща помещение и склад, с 
площ от 25.00 кв.м., находящо се в гр. Плевен, пл.”Иван Миндили-
ков” №7, в сградата на Автогара - Плевен, първи етаж

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, 
ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, 
чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част от имот-
публична общинска собственост, представляваща помещение и 
склад, с площ от 25,00 кв.м., находящо се в гр. Плевен, пл. „Иван 
Миндиликов” №7, в сградата на Автогара - Плевен, първи етаж, 
актувана с АОС №36478/07.12.2010 г.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши чрез пуб-
личен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на 
предложенията от участниците в Администрацията на Община 
Плевен.

3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при следните 
условия:

- начална месечна наемна цена за обекта в размер на 520,00 лв. 
без ДДС;

- депозит за участие в търга - 1 040,00 лв.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, коя-

то да организира и проведе публичния търг за отдаване под наем 
на имота по т.1 от настоящото решение.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от 
него лице да сключи договор а наем със спечелилия участник, съ-
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гласно резултатите от проведения търг.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 

ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка с 
чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, 
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1208/14.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 909/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична 

общинска собственост, представляваща помещение и склад, с 
площ 34,00кв.м., находящо се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов” 
№7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, 
ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, 
чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част от имот-
публична общинска собственост, представляваща помещение и 
склад, с площ от 34,00 кв.м., находящо се в гр. Плевен, пл. „Иван 
Миндиликов” №7, в сградата на Автогара - Плевен, първи етаж, 
актувана с АОС №36478/07.12.2010 г.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши чрез пуб-
личен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на 
предложенията от участниците в Администрацията на Община 
Плевен.

3. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при следните 
условия:

- начална месечна наемна цена за обекта в размер на 591,00 лв. 
без ДДС;

- депозит за участие в търга - 1 182,00 лв.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, коя-

то да организира и проведе публичния търг за отдаване под наем 
на имота по т.1 от настоящото решение.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от 
него лице да сключи договор а наем със спечелилия участник, съ-
гласно резултатите от проведения търг.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка с 
чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, 
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-1207/14.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, 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 № 910/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на такси на корен за дървесина на 

имот от Общински поземлен фонд, намиращ се извън горските 
територии

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема такси на корен за дървесина в имоти от Общински 
поземлен фонд, намиращи се извън горските територии, както 
следва:

Сортимент
Иглолистна 
дървесина 
за плътен 

м³/лв.

Широколистна 
твърда 

дървесина 
плътен м³/лв.

Широколистна 
мека

дървесина 
плътен м³/лв.

Едра 52 - 50
Средна 42 - 40
Дребна 27 - 25
Дърва за огрев 10 лв./пр. м³ 15 лв./пр. м³ 10 лв./пр. м³

2. Ползването на имотите от ОПФ, придобили характеристики-
те на гора, по смисъла на Закона за горите, се прилага съгласно 
чл.84 от Закона за горите.

Добивът и транспортирането на дървесината добита извън горски-
те територии, се извършва съгласно чл.207, чл.211, ал.1, ал.2, т.2 и т.4 
от Закона за горите, и Приложение №5 в раздел ІV на ОП „УОЗГ” 
- услуги по ЗОСИ, от Наредба №17 на Общински съвет - Плевен.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички 
правни и фактически действия в изпълнение на настоящото Ре-
шение.

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, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1214/15.03.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 29 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен. 

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 911/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване за урегули-
ран поземлен имот V-2964, 2965, 2966, 2969 - отреден за жилищ-
но строителство в кв.111 по плана на град Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за уре-
гулиран поземлен имот V - 2964, 2965, 2966, 2969 - да жилищно 
строителство в кв.111 по плана на гр. Плевен и улица по ок 1035 
към ок 1327.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварите-

лен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, между Община Плевен 
и Кооперация „ЖСК Хан Кубрат”, съгласно приет ПУП-ПРЗ по 
т.1, с прехвърляне на 63кв.м. придаваеми части в собственост на 
Община Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след 
влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1, да 
сключи с Председателя на Кооперация „ЖСК Хан Кубрат” окон-
чателен договор.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл. 21, ал. 2 във връз-
ка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона 
за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и 
договорите, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0977-1/19.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 30 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 № 912/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на мери, пасища и ли-

вади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018-2019 
година

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл.21, ал. 2 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
37 “о” и чл. 37 “и” от Закона за собствеността и ползването на 
земеделски земи, чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема годишен план за паша за ползването на мери, пасища 
и ливади в землищата на Община Плевен за 2018г.

1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата 
на Община Плевен е съобразен с допустимото натоварване за ви-
довете животни, определен с Национални стандарти за поддържа-
не на земята в добро земеделско и екологично състояние.

1.1 Допустимото натоварване на мерите, пасищата и ливади-
те при спазване на изискванията на чл. 37 „и”, ал. 4 от ЗСППЗ 
се разпределя между правоимащите, които имат регистрирани 
животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя 
и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в 
зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание 
пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска 
единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 
1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 
правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за 
производство на месо и животни от местни (автохтонни) поро-
ди, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от 
първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в 
имоти от осма до десета категория.

1.2. Мерки свързани с пашуването:
1.2.1. При свободна паша се спазват следните основни положения:
- начало на пашата - в края на фаза на вретенене на тревните 

култури при височина на тревостоя 8 - 10см за овцете и на 15см 
- за крави;

- да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
- при силно охрастени пасища да се прилагат т.нар. целенасоче-

на паша в началото на вегетацията;
- да не се допуска струпване на животните на едно и също мяс-

то, за да се избегне селективното изпасване.
1.2.2. При регулирана паша се прави парцелиране при спазване 

на следните основни положения: 
- броят на животните да се съобрази с продуктивното състояние 

на пасището;
- брой, големина и форма на парцелите зависят от периода на 

възстановяване на тревостоя - при сухи условия, броят им е от 10 
до 17 дни, а при поливни от 5 до 10 дни;

- пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
- животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
- пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
- след всяко използване на парцела се почива 20 - 30 дни при 

поливни условия и 40 - 50 дни при сухи условия.
1.2.3. Комбинирано използване - сенокосно и пасищно.
- редуване по години.
- двуполна система, при която площта се разделя на две части, в 

едната се пасе до края на юли, а другата се коси, след което начи-
нът на ползване на парцела се сменя.

2. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша 
да се ползват съществуващите полски пътища.

3. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, па-
сищата и ливадите:

3.1. Да не се допуска строителството в мерите и пасищата без 
промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2. При построяването на навеси следва да се спазват разпоред-
бите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване 
на земеделските земи.

3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земеделска 
земя - нива.

3.4. Кметът на населеното място и специализираните органи 
да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по 
осигуряването на пожарна безопасност в мерите, пасищата и ли-
вадите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, 
се извършва за сметка на ползвателите при сключен договор за 
ползването им.

3.5. Почистване от камъни:
- при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се 

събират на купчинки и след това се изнасят;
- при стръмни и застрашени от ерозия терени, събраните камъ-

ни се подреждат по кордони-тераси по хоризонталите на релефа 
на разстояние от 20 до 100м.

3.6. Възстановяването на изоставени пасища ( чрез умерена 
паша или косене ).

3.7. Почистване от храсти:
- чрез целенасочена паша;
- механично почистване чрез изрязване.
3.8. Борба с плевелна растителност:
- чрез навременна коситба;
- регулирана паша;
- окосяване на неопасаната трева.
3.9. Регулиране на водния режим при заблатени площи:
- чрез диги или мрежа от открити канали за отводняване за уско-

ряване на повърхностния отток.
4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболя-

ване на животните, причинено от кърлежи. За целта заразените 
пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животните 
в заразени участъци. При необходимост, да се премине към хими-
зация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни 
препарати.

5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназ-
начени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни 
смески.

6. Охраната на наетите пасища, мери и ливади от Общински по-
землен фонд е съответно за сметка на ползвателите.

7. Режим за ползване, забрани и ограничения:
7.1. Въвеждат се ограничения за ползването на пасища, вклю-

чени в Натура 2000.
Забранява се:
- превръщането на мерите, пасищата и ливадите в обработваеми 

земи;
- коситба в размножителния период на птиците;
- използването на забранени торове и препарати за растителна 

защита;
- унищожаване на видове от флората - късане, изкореняване, 

изкопаване или сеч;
- преминаване и престой на моторни превозни средства;
- паша на животни над допустимия вид и брой;
- изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в 

и до синорите.
7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% или при 

хвойново покритие на 50%, стадата задължително се пренасочват 
към друго пасище.

7.3. Косенето на мерите, пасищата и ливадите да се извършва до 
15 юли, минимум една коситба за съответната година. Допуска се, 
след задължителната коситба, поддържане и чрез паша. Косенето 
да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като 
се започва от средата към периферията.

II. Дава съгласие за предоставяне под наем на мери, пасища и 
ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване. 

III. Определя реда и условията за предоставяне на мери, пасища 
и ливади.

1.На собственици или ползватели на животновъдни обекти с па-
сищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на Българската агенция по безопасност 
на храните (БАБХ), без търг, след подадено заявление по образец 
до кмета на Общината, в срок до 10 март. В заявлението се по-
сочва размерът и местонахождението на имотите, които желаят 
да ползват под наем. Към заявлението задължително се прилагат 
следните документи:

- Заявление /по одобрен образец/ по чл. 37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ.
- Декларация по чл. 37и, ал.1 от ЗСПЗЗ.
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селско-

стопански животни, отглеждани в животновъден обект (постоя-
нен обект) №............., регистриран в Интегрирана информацион-
на система на БАБХ.

- Приложение №2 - Опис на видовете и броя пасищни селско-
стопански животни, отглеждани в животновъден обект - пасище 
(временен обект) №..........., регистриран в Интегрирана информа-
ционна система на БАБХ.

- Приложение № 3 - Опис на собствени и ползвани имоти с на-
чин на трайно ползване - мери, пасища и ливади.

2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопан-
ски животни, които колективно ще ползват мерите, пасищата и 
ливадите без търг. Договорите се сключват от кмета на Община 
Плевен, след представяне на списък от кметовете на населени 
места.

3. На собственици на пасищни селскостопански животни, ре-
гистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
след задоволяване на нуждите по т.1 и т.2 след провеждане на 
търг, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ. Договорите се сключват от 
кмета на Община Плевен за срок от една стопанска година.

4. На собственици на пасищни селскостопански животни и на 
лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние след провеждането на търг, съгласно чл.37 
и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Договорите се сключват от кмета на Община 
Плевен за срок от една стопанска година.

Търговете се провеждат от Кмета на Община Плевен. 
IV. Определя наемна цена на мери, пасища и ливади от ОПФ 

на земеделски стопани, отглеждащи колективно и индивидуално 
пасищни селскостопански животни в размер на пазарна наемна 
цена на имот, определени от лицензиран оценител, съгласно При-
ложение №1, неразделна част от настоящото Решение.

V. Определя първоначална тръжна цена за провеждане на търг 
в размер на пазарна наемна цена на имот, определени от лицен-
зиран оценител, съгласно Приложение №1, неразделна част от 
настоящото Решение.

VI. Определя срок на договорите за наем на мери, пасища и ли-
вади от ОПФ, както следва:

- 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2018/2019г., 
за собственици или ползватели на животновъдни обекти с па-
сищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, и за земеделски стопани, от-
глеждащи пасищни селскостопански животни, които колективно 
ще ползват мери, пасища и ливади. Договорите се сключват от 
кмета на Общината.

- 1 /една/ стопанска година (за стопанската 2018/ 2019 г.) за земе-
делски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни 
и на лица поели задължението да ги поддържат в добро земедел-
ско и екологично състояние, след провеждане на търг и договор, 
сключен от кмета на Община Плевен.

VII. Контролът по изпълнение на договорите по т. VІ за съответ-
ните землища се възлага на кметовете и кметските наместници на 
населените места.

VIII. Договори за наем на мери, пасища и ливади от ОПФ със 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански жи-
вотни в регистрирани животновъдни обекти в Интегрирана ин-
формационна система на БАБХ, се сключват след подадено заяв-
ление с приложени, изискуемите по т. IIІ документи. Служебно се 
удостоверява, че лицето няма задължения към Община Плевен по 
ЗМДТ, към Националната агенция по приходите, задължения към 
Държавен фонд „Земеделие”, Държавен поземлен фонд, не дължи 
такси от предходни години за ползване на пасища и мери, наемни 
вноски за ползване на земи от Общински поземлен фонд, както и 
дължими суми за ползването на земи без правно основание, съ-
гласно чл.37 “в” от ЗСПЗЗ и други наеми. 

IX. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необхо-
димите действия за правилно и законосъобразно провеждане на 
процедурите по отдаване под наем на мери, пасища и ливади от 
ОПФ и сключи договори.

Приложение № 1 - Средна пазарна наемна цена за землищата на 
Община Плевен и /или пазарна наемна цена на имот, определени 
от лицензиран оценител. Приложението се намира в сектор „ЗГ“ 
и е на разположение на заинтересованите лица.

Приложение № 2 - карти за ползването на мерите и пасищата по 
физически блокове, определени в Системата за идентификация на 
земеделските парцели. Приложението се намира в сектор „ЗГ“ и е 
на разположение на заинтересованите лица.

Приложение № 3 - списък с данни за земеделските стопани или 
техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежда-
ните от тях животни, съгласуван с ОДБХ - Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, 
ал. 1, т. 8 и във връзка с чл.21, ал. 2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, чл. 37 “о” и чл. 37 “и” 
от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 
41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1221/20.03.2018 г., на заседание на Общински съвет - 

Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 31 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 № 913/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Актуализиране списъка на имот с начин на трай-

но ползване - пасища, мери и ливади от Общинския поземлен 
фонд, приети с Решение №491/24.02.2017 г. на Общински съвет 
- Плевен и приемане на пазарни им оценки за отдаване под наем 
за стопанската 2017/2018 година

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:

І. Приема пазарни наемни цени за отдаване под наем за стопан-
ската 2017/2018 г. на имоти с начин на трайно ползване - мери, 
пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за землища: с. Бе-
глеж, с. Буковлък, с.Пелишат, с. Бръшляница, с. Мечка и с. Ясен, 
определени от лицензиран оценител, съгласно Приложение № 1 
неразделна част от настоящето Решение.

II. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необхо-
димите действия за правилно и законосъобразно провеждане на 
съответните тръжни процедури за отдаване под наем на мери, па-
сища и ливади от ОПФ и сключи договори. 

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, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1222/20.03.2018 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 32 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 914/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение 

№537/30.03.2017г. на Общински съвет - Плевен за промяна пред-
назначението на земеделски земи за неземеделски нужди

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.28, 
ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение 537/30.03.2017 г. на Общински съвет- Пле-
вен, както следва:

1. Създава нова точка 1 със следното съдържание:
„Дава предварително съгласие за изработване на Подро-

бен устройствен план и промяна предназначението на зе-
меделски земи за неземеделски нужди на общински имо-
ти с №№12752.49.37,12752.49.39, 12752.58.46, 12752.56.67, 
12752.58.45 в землището на с. Върбица.”

2. Създава нова точка 2 със следното съдържание:
„Определя срок на валидност на предварителното съгласие - две 

години.”
3. Преномерира т.1 и т.2 от Решение №537/30.03.2017 г. на Об-

щински съвет- Плевен в т.3 и т.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.29, ал.1 от Закона за 
опазване на земеделските земи и чл.28, ал.1 и ал.2 от Правилни-
ка за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0746-1/20.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 33 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 № 915/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешаване за изработване на 

проект за изменение на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот - І-12716 
- За безвредни производствени дейности в кв.722г по плана на 
гр. Плевен и част от улица определена от ок 226а към ок 228а, 
попадаща в поземлени имот 654.393, 654.388 и 654.390

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен устрой-
ствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран по-
землен имот І-12716 - За безвредни производствени дейности в 
кв.722г по плана на гр.Плевен и част от улица определена от ок 
226а към ок 228а, попадаща в поземлени имоти 654.393, 654.388, 
654.390.

2. Дава съгласие за промяна характера на част от улица по 
регулация определена от ок 226а към ок 228а - 256,00 кв.м. 
/211,00 кв.м. от ПИ 654.390 и 45,00 кв.м. от ПИ 654.393/ от пуб-
лична общинска собственост в частна общинска собственост 
по приложено графично предложение за изменение на Подро-
бен устройствен план - План за регулация и застрояване за уре-
гулиран поземлен имот І-12716 - За безвредни производствени 
дейности в кв.722г по плана на гр. Плевен и част от улица оп-
ределена от ок 226а към ок 228а, попадаща в поземлени имоти 
654.393, 654.388 и 654.390.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със заповед 
на основание чл.135, ал.3 от Закона за устройство на територията 
да се изработи проект за изменение на действащия Подробен ус-
тройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран 
поземлен имот І-12716 - За безвредни производствени дейности в 
кв.722г по плана на гр. Плевен и част от улица определена от ок 
226а към ок 228а, попадаща в поземлени имоти 654.393, 654.388, 
654.390.

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.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Зако-
на за общинската собственост, 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-1227/20.03.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 
37, точка 34 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Р Е Ш Е Н И Е № 916/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план - Плана за застрояване за ПИ 56722.757.548 в 
местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и одобряване 
на Задание за изработване на подробен устройствен план

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 
от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 те-
риторията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен 
план - План за застрояване за ПИ 56722.757.548 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен. При изработване на под-
робния устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, 
ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на от-
делните видове територии и устройствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен 
план - План за застрояване за ПИ 56722.757.548 в местността 
„Плочата” в землището на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице 
да извърши необходимите правни и фактически действия, съглас-
но разпоредбите на Закона за устройство на територията, свърза-
ни с изпълнението на настоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията 
не подлежат на оспорване, съгласно 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 самоупра-
вление 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, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1226/20.03.2018 г., на заседа-
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Про-
токол № 37, точка 35 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 № 917/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план - парце-

ларен план на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасе на пътна връзка до ПИ 17854.82.13 в мест-
ността „Гривишка бара”, землище с.Гривица

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 администра-
ция, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.124а, ал.1, ал.5 
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и 
чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устрой-
ствен план - Парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура за прокарване на трасе на пътна връзка до ПИ 
17854.82.13 в местността „Гривишка бара”, землище с. Гриви-
ца, преминаващо през поземлен имот 61.385 с начин на трайно 
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път, публична 
общинска собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на пътна 
връзка до ПИ 17854.82.13 в местността „Гривишка бара”, земли-
ще с.Гривица, преминаващо през поземлен имот 61.385 с начин 
на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път, 
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 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице 

да извърши необходимите правни и фактически действия, в из-
пълнение на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за об-
щинската собственост, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от 
Закона за устройство на територията и чл.18 от Закона за опазва-
не на земеделските земи, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1225/20.03.2018 г., на за-
седание на Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 
г., Протокол № 37, точка 36 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 № 918/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Поставяне на монументално-декоративен еле-

мент - паметник на Девета плевенска дивизия
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №1363/29.01.2015 г. на Общински съвет - 
Плевен.

2. Дава съгласие за поставянето на монументално-декоративен 
елемент - паметник във връзка с отбелязване на подвига на геро-
изма на личния състав на Девета плевенска дивизия, участвал в 
сраженията през Първата световна война.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме необ-
ходимите действия по реализация на проектната идея, в т.ч. да 
изиска становище от Съюза на архитектите - клон Плевен за мес-
тоположението на паметника.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 
21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-1224/20.03.2018 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 37 
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 № 919/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен за външно 

финансиране с Проект „Подобряване материалната база в Об-
щински домашен социален патронаж - Плевен” пред Фонд „Со-
циална закрила”

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с Проект „По-
добряване материалната база в Общински домашен социален пат-
ронаж - Плевен” за привличане на финансови средства по Фонд 
„Социална закрила”.

2. Дава съгласие Община Плевен да осигури като собствен фи-
нансов принос 10% от общия бюджет на проекта по т.1 в размер 
на не по-малко от 2 450,59 лв.

3. Дава съгласие да не се променя предназначението и да не се 
извършват разпоредителни сделки с недвижимия имот по т.1, в 
който се осъществяват договорените дейности, като сградата ще 
бъде използвана за предвидените по проекта цели за срок най-
малко 3 години от датата на приключване на договора.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
1232/27.03.2018 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 29.03.2018 г., Протокол № 37, точка 38 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 № 920/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - Парцеларен план 

на елементите на техническата инфраструктура за частично 
изменение на трасе на напорен отводнителен канал за кана-
лизационната мрежа на с. Ясен и новопроектирано трасе на 
„Авариен колектор“, за обект „Изграждане на канализационна 
и съпътстваща водопроводна мрежа на с.Ясен”, част от „Ин-
тегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 19 при условия-
та на чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, 
чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи и чл.25, ал. 5, във връзка с ал. 4 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен 
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за частично изменение на трасе на напорен отводни-
телен канал за канализационната мрежа на с. Ясен и новопро-
ектирано трасе на „Авариен колектор“, за обект „Изграждане на 
канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен”, 
част от „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”

Коригираното трасе преминава със сервитут през следните по-
землени имоти, както следва:

ПИ 255.380 с начин на трайно ползване - за селскостопански, 
горски, ведомствен път, публична общинска собственост; ПИ 
257.432 с начин на трайно ползване - пасище, публична общин-
ска собственост; ПИ 257.165 с начин на трайно ползване - за сел-
скостопански, горски, ведомствен път, публична общинска соб-
ственост, като до този имот следва линията на одобреното трасе. 
Трасето продължава с нова геометрия през следните имоти, както 
следва:

ПИ 257.412 с начин на трайно ползване - пасище, публична 
общинска собственост; ПИ 257.286 с начин на трайно ползване 
- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназна-
чение, публична общинска собственост; ПИ 257.287 с начин 
на трайно ползване - мери, пасища - публична общинска соб-
ственост; ПИ 203.376 с начин на трайно ползване - полски път, 
публична общинска собственост; ПИ 203.288 с начин на трайно 
ползване - пасище, публична общинска собственост, след което 
съоръжението преминава окачено по мостово съоръжение и про-
дължава по линията на одобреното трасе.

Новопроектираното трасе преминава през следните поземлени 
имоти, както следва:

ПИ 255.380 с начин на трайно ползване - за селскостопански, 
горски, ведомствен път, публична общинска собственост; ПИ 
257.432 с начин на трайно ползване - пасище, публична общинска 
собственост; ПИ 257.165 с начин на трайно ползване - за селско-
стопански, горски, ведомствен път, публична общинска собстве-
ност; ПИ 257.412 с начин на трайно ползване - пасище, публична 
общинска собственост; ПИ 203.120 с начин на трайно ползване - 
води и водни площи, публична държавна собственост ( МЗГ-ХМС 
) и ПИ 203.122 с начин на трайно ползване - води и водни площи, 
публична държавна собственост (МОСВ )

2. Дава предварително съгласие за преминаване на трасе със 
сервитут на напорен отводнителен канал за канализационната 
мрежа на с. Ясен и новопроектирано трасе със сервитут на „Ава-
риен колектор“, за обект „Изграждане на канализационна и съ-
пътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен”, част от „Интегриран 
воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” през следните общин-
ски поземлени имоти:

ПИ 257.432 с начин на трайно ползване - пасище, публична об-
щинска собственост; ПИ 257.165 с начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска 
собственост; ПИ 257.412 с начин на трайно ползване - пасище, 
публична общинска собственост; ПИ 257.286 с начин на трайно 
ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение, публична общинска собственост; ПИ 257.287 с 
начин на трайно ползване - мери, пасища - публична общинска 
собственост; ПИ 203.376 с начин на трайно ползване - полски път, 
публична общинска собственост; ПИ 203.288 с начин на трайно 
ползване - пасище, 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 оправомощено лице 

да извърши необходимите правни и фактически действия, в из-
пълнение на настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общин-
ската собственост, чл. 19 при условията на чл. 17а, ал. 2 от Закона 
за опазване на земеделските земи, чл. 30, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на закона за опазване на земеделските земи и чл.25, ал. 
5, във връзка с ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделски земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0465-2/26.03.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол 
№ 37, точка 39 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 № 921/29.03.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълнение на Решение №824/28.12.2017 г. на Об-

щински съвет - Плевен 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Зако-

на за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, 
ал.4, от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.5 от Наред-
ба №7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Допълва Решение №824/28.12.2017 г. на Общински съвет- 
Плевен, както следва:

1. Създава нова точка 4 със следното съдържание:
„Дава съгласие Фондация „Стъпка за невидимите деца на Бъл-

гария” да ползва имота, като сключва договори за съвместна дей-
ност с други НПО, регистрирани в обществена полза”.

§2. Преномерира т.4 на Решение №824/28.12.2017 г. на Общин-
ски съвет - Плевен в т.5, като съдържанието остава непроменено.

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.39, ал.4, от Закона за об-
щинската собственост и чл.62, ал.5 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0638-2/27.03.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 29.03.2018 г., Протокол 
№ 37, точка 40 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 № 922/03.04.2018 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба №11 за символиката, 

знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.16 и чл. 21, ал. 1, 

т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Наредба №11 за символите, почетните знаци и отли-
чията на Община Плевен, приета с Решение №891/25.03.2010 на 
Общински съвет - Плевен.

2. Приема нова Наредба №11 за символиката, знаците, официал-
ните празници и отличията на Община Плевен.

3. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването й на Ин-
тернет страницата на Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, 
ал. 2 във връзка с чл.16 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, по предложение от 
Петя Василева - Председател на ПК по „Култура, вероизповеда-
ния и международна дейност” и Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0880-2/28.02.2018 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 03.04.2018 г., Протокол 
№ 38, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
 
   

Н А Р Е Д Б А
№ 11

ЗА СИМВОЛИКАТА, ЗНАЦИТЕ, ОФИЦИАЛНИТЕ
ПРАЗНИЦИ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1)Настоящата наредба урежда:
1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите на 

Община Плевен; 
2. Вида, съдържанието и начина на използване на знаците на 

Община Плевен;
3. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчва-

не на отличията на Община Плевен. 
(2) С Наредбата се урежда и статутът на Официалните празни-

ци- 15 май - Празник на град Плевен, и 10 декември - Ден на Осво-
бождението на Плевен от турско робство и на признателността на 
гражданите към загиналите за неговото Освобождение.

Чл. 2. (1) Символите на Община Плевен са:
1. Знаме на Община Плевен;
2. Герб на Община Плевен;
3. Ключ на град Плевен;
4. Церемониална огърлица на Кмета на Община Плевен.
(2) Символите на Община Плевен изразяват силата на тра-

дицията, гордостта и самочувствието на нейните граждани. 
Чл.3. Знаците на Община Плевен са:

1. Официален печат на Община Плевен;
2. Почетни книги на Община Плевен.
Чл. 4. Официален празник на град Плевен:
1. 15 май - Празник на град Плевен.
2. 10 декември - Ден на Освобождението на Плевен от турско 

робство и на признателността на гражданите към загиналите за 
неговото Освобождение.

Чл. 5. Отличията на Община Плевен в низходящ ред са:
Звание „Почетен гражданин на Община Плевен”;
2. „Награда „Плевен”;
3. Златна почетна значка на Община Плевен;
4. Почетен знак на Община Плевен;
5. Почетна грамота на Община Плевен;
6. Грамота за заслуги към Община Плевен.

Г л а в а  в т о р а
СИМВОЛИКА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

І. Знаме на Община Плевен.
Чл. 6. (1) Знамето на Община Плевен е символ от първостепен-

но значение, изразяващ самоуправлението на Общината и негови-
те демократични принципи.

(2) Знамето на Община Плевен е отличителен знак във вътреш-
ните и международните й отношения.

(3) Знамето на Община Плевен е утвърдено с Решение № 
361/27.11.1997 г. на Общински съвет - Плевен.

Чл. 7. (1) Знамето на Община Плевен се изработва като уни-
кат от копринен плат в сребристосив цвят. В средата на знамето е 
разположено цветното изображение на Герба на Община Плевен, 
който е неразделна част от него.

(2) Знамето на Община Плевен има правоъгълна форма със съ-
отношение на широчината към дължината 3:5. 

(3) При вертикално окачване основата на герба се разполага по 
посока на земната повърхност в средата на знамето.

(4) Сребристосивият цвят на знамето на Община Плевен 
е RGB/157, 158, 158/; Hex /#9D9E9E CMYK / 0, 0, 0, 50 /; Hex 
/#9D9E9E. Златистожълтият цвят на герба е RGB / 102, 74, 19 /; 
Hex /# 664A13 CMYK / 15, 44, 100, 67 /; Hex /#684D1C.

(5) Дръжката на Знамето на Община Плевен е цилиндрична, 
като завършва в горния край със специален накрайник- пика. 
Дръжката на знамето се изработва от дърво и образува прав ъгъл 
с правоъгълника на знамето.

Чл. 8. (1) Сребристосивият цвят на знамето на Община Плевен 

символизира независимост, неутралитет и благородство с посла-
нието за мир и разбирателство.

(2) Златистожълтият цвят на герба на Община Плевен, изобра-
зен на знамето, символизира вечност. 

Чл. 9. (1)Знамето на Община Плевен е постоянно издигнато:
1. Пред административната сграда на Община Плевен;
2. В залата за провеждане на заседания на Общински съвет- Плевен;
3. В кабинетите на Председателя на Общински съвет- Плевен, 

Кмета на Община Плевен, Заместник-кметовете и Секретаря на 
Община Плевен.

4. Пред сградите на кметствата в Община Плевен, както и на 
общинските образователни и културни институти.

5. В Актовата и Заседателната зали на Община Плевен.
6. В Ритуалната зала на Община Плевен заедно с герба и знаме-

то на Република България.
(2) Оригиналът на знамето на Община Плевен се съхранява в 

кабинета на Кмета на Община Плевен.
Чл. 10. (1) Знамето на Община Плевен е йерархично подчинено по 

смисъл и значение на Националното знаме на Република България.  
(2) Знамето на Община Плевен може да бъде издигнато в Пле-

вен и в другите отделни населени места на общината по време на 
ритуалите, посветени на: 

1. Националния празник на Република България;
2. Празника на Плевен - 15 май; 
3. Празници, церемонии и чествания на годишнини и събития, 

организирани от Община Плевен. 
(3) Редът за участие на Знамето в събитията по ал. 2, начинът 

за разполагането му спрямо знамената на Република България, 
Европейския съюз и знамената на други държави и градове се 
определя съгласно Закона за държавния печат и националното 
знаме на Република България и Закона за държавния протокол и 
Правилника за неговото прилагане.

Чл.11. (1) Използването на тиражирани варианти на Знамето на 
Община Плевен по начин, който уронва нейния престиж, съдържа 
неморални елементи и др. се санкционира съгласно действащото 
българско законодателство. 

(2) Забранява се използването на Знамето и тиражирани негови 
варианти за политически, религиозни и антибългарски послания. 

(3) Забранява се използването на Знамето във всички случаи на 
търговска реклама, запазени марки и други дейности на физиче-
ски и юридически лица.

(4) Знамето на Община Плевен не може да се дарява на други 
населени места в страната и в чужбина.

(5) В особени случаи с изричното разрешение на Кмета на Об-
щина Плевен то може да се предостави за издигане в други насе-
лени места в страната и в чужбина, но подлежи на връщане след 
приключване на проявата.

Чл.12. (1) Знамето на Община Плевен може да бъде възпроиз-
веждано единствено от Община Плевен в разнообразни сувенир-
ни варианти, флагове, да бъде отпечатвано на хартия, да се уве-
личава или намалява, като се спазва съотношението на неговите 
основни елементи.

(2) Знамето на Община Плевен се патентова в Патентното ве-
домство на Република България.

ІІ. Герб на Община Плевен.
Чл.13. (1) Гербът на Община Плевен е символ, изразяващ ней-

ната идентичност.
(2) Автори на Герба на Община Плевен са художниците Бого-

мил Николов и Кирил Гогов.
(3) Гербът на Община Плевен е създаден през 1985 г. и е утвър-

ден от Държавна комисия за пластични изкуства, председателст-
вана от Дечко Узунов.

(4) Гербът на Община Плевен е утвърден с Решение № 
361/27.11.1997 г. на Общински съвет - Плевен.

(5) Гербът на Община Плевен представлява пластична компо-
зиция от символи - щит от бял метал, завършващ с елемент от 
крепостна стена с бойници, върху който е вписано графичното 
изображение на Параклиса мавзолей “Св. Георги Победоносец” 
с кръст, изработено от жълт метал.

(6) Елементите, съчетани в Герба на Община Плевен, символи-
зират многовековното историческо минало като повод за гордост 
и самочувствие с посланието за приемственост от поколенията.

(7) Гербът на Община Плевене задължителен елемент на Знаме-
то на Община Плевен, на Официалния печат на Община Плевен, 
на златната почетна значка на Община Плевен, на почетния знак 
на Община Плевен, на Почетната грамота на Община Плевен и 
Грамотата за заслуги към Община Плевен. 

(8) Гербът на Община Плевен е задължителен графичен елемент 
от официалната бланка за кореспонденция на Община Плевен.

Чл. 14. (1) Гербът на Община Плевен има следните форми: 
1. Пластична;
2. Графична - черно-бяла;
3. Графична - цветна.
(2) Гербът на Община Плевен в пластичен вариант се поставя на 

фасадата на сградата на Община Плевен, в залата за заседания на 
Общински съвет - Плевен, на фасадите на сградите на кметствата 
в община Плевен, в Актовата и Заседателната зали на Община 
Плевен, на фасадите на общинските учебни заведения и културни 
институти, върху елементите от градското обзавеждане, както и 
в кабинетите на:

1. Кмета на Община Плевен;
2. Председателя на Общински съвет - Плевен;
3. Заместник-кметовете на Община Плевен;
4. Секретаря на Община Плевен;
5. Кметовете на кметства и кметските наместници.
(3) Гербът на Община Плевен в графичен вариант - цветно изо-

бражение, се поставя на: 
1. Покани за официални събития - чествания, тържества, церемо-

нии, организирани от Община Плевен и Общински съвет - Плевен.
2. Официални документи, които се подписват от Председателя 

на Общински съвет- Плевен, и Кмета на Община Плевен.
3. Бланки с воден знак - изходяща кореспонденция на Община 

Плевен до държавни институции, международни организации и 
дипломатически мисии.

4. Върху автомобилния парк, собственост на Община Плевен.
5. На отличителните знаци - служебни карти и баджове, на слу-

жителите в Общинската администрация и общинските предприятия.
6. На униформите на служителите на Общинския инспекторат и 

върху индивидуалната екипировка на участниците в Доброволно-
то формирование за защита при бедствия и ликвидиране на после-
диците от тях на територията на община Плевен.

(4) Гербът на Община Плевен в графичен вариант - черно-бя-
ло изображение, се поставя задължително на бланки на Община 
Плевен и Общински съвет - Плевен, за изходяща кореспонденция 
освен случаите посочени в ал. 3 т. 3.

 (5)Гербът на Община Плевен се поставя и в други случаи за 
официални и представителни нужди със съгласието на Кмета на 
Община Плевен.

Чл. 15. Гербът на Община Плевен може да се връчва като отли-
чие в следните форми:

1. Златна почетна значка на Община Плевен;
2. Почетен знак на Община Плевен;
Чл. 16. (1) Използването на тиражирани варианти на Герба на 

Община Плевен по начин, който уронва престижа на Община-
та, съдържа неморални елементи и др. се санкционира съгласно 
действащото българско законодателство. 
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(2) Забранява се използването на Герба и тиражирани негови 
варианти за политически, религиозни и антибългарски послания. 

(3) Забранява се използването на Герба във всички случаи на 
търговска реклама, запазени марки и други дейности на физиче-
ски и юридически лица.

Чл. 17. (1) С изричното разрешение на Кмета на Община Плевен 
Гербът може да се възпроизвежда в различни сувенирни варианти, 
да бъде отпечатван на хартия, да се увеличава или намалява при 
спазване на съотношенията между отделните негови елементи.

(2) Гербът на Община Плевен се поставя на входно-изходните 
пътни артерии в светлоотразителен вариант.

(3) Гербът на Община Плевен се патентова в Патентното ведом-
ство на Република България.

III. Ключ на град Плевен
Чл.18.(1) Ключът на град Плевен е символ на изпълнителната 

власт в община Плевен.
(2) Ключът на град Плевен представлява художествено изра-

ботен от лицензирана фирма ключ от ковък метал, върху който 
релефно е изобразен гербът на Община Плевен и е поставен над-
писът „ПЛЕВЕН”.

(3) Ключът на Плевен се връчва на Кмета на Община Плевен 
от неговия предшественик или Областния управител на област 
Плевен при встъпване в длъжност след полагане на клетва пред 
Общински съвет- Плевен. Той е преходен и се предава на всеки 
следващ кмет.

(4) Копие от Ключа на Плевен се връчва от Кмета на Община 
Плевен публично на български и чуждестранни граждани, които 
имат значителен принос за развитието на града и заслуги към не-
говите граждани, както и в знак на гостоприемство, добра воля и 
желание за сътрудничество.

(5) Копията на Ключа на Плевен, които се връчват на чуждес-
транни граждани, се изработват с надпис на името на града на 
латиница -PLEVEN.

(6) Оригиналът на Ключа на Плевен се патентова в Патентното 
ведомство на Република България и съхранява в кабинета на Кме-
та на Община Плевен.

Чл. 19. Забранява се използването на Ключа на град Плевен и 
тиражирането му в различни варианти за цели и дейности, раз-
лични от дейността на Община Плевен.

IV. Церемониална огърлица на Кмета на Община Плевен.
Чл.20. (1) Церемониалната огърлицата на Кмета на Община 

Плевен е символ на изпълнителната власт в община Плевен.
(2) Церемониалната огърлицата на Кмета на Община Плевен се 

изработва от лицензирана фирма съгласно принципите на херал-
диката от ковък метал. Основен елемент е релефното изображе-
ние на Герба на Община Плевен, свързан с метални елементи в 
огърлица.

(3) Огърлицата на Кмета на Община Плевен се връчва на Кме-
та на Община Плевен от неговия предшественик или Областния 
управител на област Плевен при встъпване в длъжност след пола-
гане на клетва пред Общински съвет- Плевен. Тя е преходна и се 
предава на всеки следващ кмет.

(4) Огърлицата на Кмета на Община Плевен се носи от Кмета 
на Община Плевен при тържествени случаи - посещение на висо-
копоставени чуждестранни или държавни делегации, официални 
празници на Р България и празници на Община Плевен, тържест-
вени заседания на Общински съвет - Плевен, подписване на дого-
вори за установяване на партньорски отношения с чуждестранни 
общини, събития от национален и международен характер, чийто 
домакин е Община Плевен.

(5) Оригиналът на Церемониалната огърлица на Кмета на Об-
щина Плевен се патентова в Патентното ведомство на Република 
България и съхранява в кабинета на Кмета на Община Плевен.

Чл.21. Забранява се използването на Церемониалната огърлица 
на Кмета на Община Плевен и тиражирането й в различни вариан-
ти за цели и дейности, различни от дейността на Община Плевен.

Г л а в а  т р е т а
ЗНАЦИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

І. Официален печат на Община Плевен.
Чл. 22. (1) Официалният печат на Община Плевен има кръгла фор-

ма. Той е сух релефен печат в черен цвят и представлява композиция, 
която включва в централната си част пластичен вариант на Герба на 
Община Плевен. В горната половина на кръга около Герба е напи-
сано „Община Плевен”, а в долната половина - „Официален печат”.

(2) Официалният печат на Община Плевен се съхранява от Кме-
та на Община Плевен или изрично упълномощено от него лице.

Чл. 23. (1) Официалният печат на Община Плевен се полага 
след подписа на Кмета на Общината или Председателя на Общин-
ския съвет върху оригинала на:

1. Споразумения, договори и други официални документи с ва-
жно дългосрочно и представително значение за Община Плевен.

2. Представителни документи за отношенията на Община Пле-
вен с други държави и побратимени градове;

3. Почетни грамоти;
4. Грамоти за заслуги към Община Плевен и крупни дарения.      
5. Други документи с представителен за Община Плевен харак-

тер или изискуеми по закон.
(2) Официалният печат на Община Плевен не се поставя върху 

документи от административноправен и частноправен характер. 
Върху такива документи се поставя обикновен печат.

II. Почетни книги на Община Плевен.
Чл. 24. (1) Почетните книги на Община Плевен отразяват съ-

ществени събития и значимите заслуги на български и чуждес-
транни граждани за цялостното развитие на Община Плевен.

(2) Почетните книги на Община Плевен са:
1. Летописна книга;
2. Почетна книга на Община Плевен.
3. Книга на почетните граждани на Община Плевен.
Чл. 25. (1) В Летописната книга се вписват всички важни съби-

тия от Освобождението до наши дни.
(2) Кметът определя със своя заповед служебните лица, които 

ще водят Летописната книга;
Чл. 26. (1) В Почетната книга на Община Плевен се вписват из-

явени личности от страната и чужбина с принос за развитието на 
Общината, които получават правото в книгата да изразят отноше-
нието си към Община Плевен. 

(2) Книгата на почетните граждани на Община Плевен се по-
пълва по хронологичен ред, като на отделна страница се поставя 
снимка на удостоения със званието, вписват се трите му имена, 
номерът и датата на решението на Общинския съвет за удостоява-
не със званието, придружени с кратки мотиви, и датата на удос-
тояване със званието.

(3) На всеки удостоен със званието „Почетен гражданин на Об-

щина Плевен” се предоставя право да впише при желание свое 
послание и да постави своя подпис.

(4) Регистър на почетните граждани на Община Плевен се под-
държа и в електронен вид. Регистърът се публикува в Интернет 
страницата на Община Плевен.

Чл. 27. (1) Вписването в Почетните книги става при подходящи 
поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Об-
щинския съвет, юбилейни годишнини, чествания, посрещане на 
чуждестранни делегации и др.

(2) Оригиналите на почетните книги се съхраняват от Кмета на 
Община Плевен или упълномощено от него лице.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ НА ГРАД ПЛЕВЕН

І. 15 май - Празник на Плевен.
Чл. 28. Празникът на град Плевен се отбелязва ежегодно на 

15 май. Датата е обявена за Празник на Плевен с решение № 
287/15.03.2001 г. на Общински съвет - Плевен.

Чл. 29. (1) Празникът на град Плевен се организира и провежда 
от Кмета на Община Плевен.

(2) Програмата на Празника се утвърждава от Кмета на Община 
Плевен. 

(3) Подготовката и провеждането на Празника на Плевен се фи-
нансират от:

1. Бюджета на Община Плевен;
2. Спонсорство и реклама;
3. Други, разрешени от закона източници. 
(4) Проектът за бюджет за организиране и провеждане на Праз-

ника на Плевен се внася и утвърждава от Общински съвет - Плевен, 
в рамките на Сборния бюджет на Общината за съответната година.

Чл. 30. Празникът на град Плевен се отбелязва с тържествена 
церемония на централния площад „Възраждане”.

Чл. 31. Във връзка с Празника на град Плевен, както и във връз-
ка с други чествания на годишнини от важни събития се връчват 
отличия на Община Плевен на български и чуждестранни гражда-
ни с принос и заслуги за развитието на Общината.

ІІ. 10 декември - Ден на Освобождението на Плевен от тур-
ско робство и на признателността на гражданите към загина-
лите за неговото Освобождение.

Чл. 32. Денят на Освобождението на Плевен от турско робство 
и на признателността на гражданите към загиналите за неговото 
Освобождение се отбелязва ежегодно на 10 декември.

Чл. 33. (1) Честването на Деня на Освобождението на Плевен 
от турско робство и на признателността на гражданите към заги-
налите за неговото Освобождение се организира и провежда от 
Кмета на Община Плевен.

(2) Програмата на честването на 10 декември се утвърждава от 
Кмета на Община Плевен. 

(3) Подготовката и провеждането на честването на 10 декември 
се финансират от:

1. Бюджета на Община Плевен;
2. Спонсорство и реклама;
3. Други, разрешени от закона източници. 
(4) Проектът за бюджет за организиране и провеждане на чест-

ването на 10 декември се внася и утвърждава от Общински съвет 
- Плевен, в рамките на Сборния бюджет на Общината за съответ-
ната година.

Чл. 34. Денят на Освобождението на Плевен от турско робство и 
на признателността на гражданите към загиналите за него се чества с 
тържествена церемония на централния площад „Възраждане”.

Чл. 35. Във връзка с Деня на Освобождението на Плевен от 
турско робство и признателност на гражданите към загиналите за 
неговото Освобождение се връчват отличия на Община Плевен на 
български и чуждестранни граждани с принос и заслуги за разви-
тието на Общината.

Г л а в а  п е т а
ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
І. Звание „Почетен гражданин на Община Плевен”
Чл. 36. (1) Званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се 

присъжда на български и чуждестранни граждани за:
1. Изключителен дългогодишен последователен принос и заслу-

ги за развитието на Община Плевен;
2. Изключителни постижения в областта на обществения, науч-

ния, стопанския, социалния, културния и спортен живот;
3. Изключителен принос, свързан с утвърждаване авторитета на 

Община Плевен;
4. Дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, 

свързани със социалното подпомагане и развитието на граждан-
ското общество в Общината;

5. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;
6. Проявен изключителен героизъм.
(2) Званието “Почетен гражданин на Община Плевен” може да 

се присъжда посмъртно.
Чл. 37. (1) Писмено предложение за удостояване със звание-

то “Почетен гражданин на Община Плевен” могат да правят: 
1. Кметът на Община Плевен;

2. Председателят на Общински съвет - Плевен;
3. Най-малко десет общински съветници;
4. Обществени, професионални и творчески организации;
5. Инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 

тридесет души, формирани чрез  съответна подписка.
(2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до Пред-

седателя на Общински съвет - Плевен, и трябва да бъдат придру-
жени от:

1. подробни мотиви;
2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Об-

щина Плевен (прилагат се и копия от документи);
3. биография на предлагания кандидат.
4. писмено съгласие от номинирания или неговите наследници, 

ако званието се присъжда посмъртно.
Чл. 38. Предложения за удостояване със званието “Почетен 

гражданин на Община Плевен” се правят два пъти в рамките на 
календарна година в следните срокове:

1. До 31 март.
Чл. 39. (1) Писменото предложение за удостояване със званието 

“Почетен гражданин на Община Плевен” се адресира до Предсе-
дателя на Общински съвет - Плевен, и се разглежда от Комисия в 
състав: Председател на Общински съвет - Плевен, председателите 
на постоянните комисии в Общински съвет - Плевен, членовете 
на Постоянната комисия „Култура, вероизповедания и междуна-
родна дейност” в Общински съвет - Плевен. Комисията се пред-
седателства от Председателя на Общински съвет - Плевен, свиква 

се от него два пъти в годината и приема решение с гласовете на 
повече от половината членове на комисията.

(2) Писменото предложение за удостояване със званието “По-
четен гражданин на Община Плевен” се внася на заседание на 
Общински съвет - Плевен, от Председателя на Общински съвет - 
Плевен, въз основа на решение на Комисията по ал. 1 и се приема 
с гласовете на две трети от общия брой на общинските съветници.

(3) Предложенията за удостояване със званието почетен гражда-
нин да се публикува на сайта на Общински съвет -Плевен.

Чл. 40. (1) Връчването със званието „Почетен гражданин на Об-
щина Плевен” да се извършва на тържествено заседание на Об-
щинския съвет по повод на 15 Май - Празника на Плевен.

(2) Връчването със званието „Почетен гражданин на Община 
Плевен” се извършва от Председателя на Общински съвет - Пле-
вен и Кмета на Община Плевен.

(3) На удостоените със званието „Почетен гражданин на Общи-
на Плевен” се връчва Златна почетна значка на Община Плевен и 
Почетна грамота, подписана от Председателя на Общински съвет 
- Плевен, и Кмета на Община Плевен и подпечатана с Официал-
ния печат на Община Плевен.

(4) В Книгата на почетните граждани на Община Плевен на от-
делна страница се поставя снимка на удостоения със званието, 
вписват се трите му имена, датата на раждане, номерът и датата 
на решението на Общинския съвет за удостояване със званието, 
придружени с кратки мотиви, и датата на удостояване със звание-
то.

Чл. 41. (1) Носителите на званието „Почетен гражданин на Об-
щина Плевен” имат право:

1. Да бъдат официални гости на чествания и празници, органи-
зирани от Община Плевен.

2. Да участват в инициативни и организационни комитети по 
повод подготовката и реализацията на чествания на значими го-
дишнини и други важни събития.

3. Да участват в работни срещи на Общинското ръководство по 
важни въпроси, свързани с професионалните му компетенции и 
обществена позиция. 

(2) Община Плевен поддържа връзка с почетните граждани - 
отправя им поздравления по повод лични празници, юбилейни 
годишнини, организира с тях срещи.

Чл. 42. (1) Общински съвет - Плевен, може да отнеме със свое 
решение званието „Почетен гражданин на Община Плевен” на 
лица, които:

1. След присъждане на званието са осъдени за умишлено пре-
стъпление от общ характер и имат влязла в сила присъда;

2. Със свои действия, обръщения или послания петнят доброто 
име на Община Плевен и на Република България;

3. Писмено са заявили това свое желание. 
(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общински 

съвет - Плевен с явно гласуване, прието с мнозинство 2/3 от об-
щия брой на съветниците.

(3) Лишените от званието „Почетен гражданин на Община Пле-
вен” са длъжни да върнат Златната почетна значка на Община 
Плевен и Почетната грамота в едномесечен срок след решението 
на Общинския съвет за лишаване от звание.

 
ІІ. Награда „Плевен”
чл. 43. (1) Награда „Плевен” се присъжда за изключителни по-

стижения в дадена област през предходната календарна година.
(2) Награда „Плевен” представлява статуетка придружена с па-

рична награда в размер на 1000 лева.
(3) Със заповед на Кмета на Община Плевен се изработва статут 

на Награда „Плевен”, който след одобрението на Общински съвет 
- Плевен става неразделна част от настоящата Наредба.”

IІI. Златна почетна значка на Община Плевен. 
Чл.44. (1) Златната почетна значка на Община Плевен предста-

влява умалено копие на Герба на Община Плевен във вид на знач-
ка и с форма на пресечена елипса, изработено от злато.

(2) Златната почетна значка на Община Плевен се връчва един-
ствено на удостоените със званието „Почетен гражданин на Об-
щина Плевен”.

IV. Почетен знак на Община Плевен.
Чл. 45.Почетният знак на Община Плевен представлява релеф-

но изображение на Герба на Община Плевен, изработено от ме-
тал, в правоъгълна или кръгла форма в различни размери. Под 
Герба се изписва името на Кмета на Община Плевен през съответ-
ния мандат. На обратната страна се поставя графичното изобра-
жение на Патрона на град Плевен - Св. Георги Победоносец. /Св. 
Георги Победоносец е обявен за Патрон на Плевен от Плевенския 
митрополит Игнатий на 15 май 2015 г./. Знакът е поставен върху 
подложка в кутия с Герба на Община Плевен върху капака и над-
пис: „Почетен знак”.

Чл. 46. (1) Почетният знак се връчва от Кмета на Община Пле-
вен на български и чуждестранни граждани, които имат значи-
телен принос в развитието на Общината и заслуги към нейните 
граждани;

(2) Почетният знак може да се връчва и като колективно отли-
чие.

Чл. 47. Мотивите за връчване на Почетния знак на Община Плевен са: 
1. Значими постижения в областта на науката, образованието, 

изкуството, културата,  здравеопазването и спорта;
2. Значима обществено-полезна дейност, дарителство и дейнос-

ти, свързани със социалното подпомагане и развитието на граж-
данското общество в Общината;

3. Проявен героизъм;
4. Реализация на инвестиционни проекти от стратегическа зна-

чимост за устойчивото развитие на Общината.
5. Принос, свързан с развитието и популяризирането на името 

на град Плевен и Община Плевен; 
6. Значима дейност в областта на съхранението и опазването на 

историческото наследство и екологичното равновесие на терито-
рията на Община Плевен;

7. Принос за укрепване и разширяване на международните кон-
такти на Община Плевен.

Чл. 48. (1) По повод важни юбилейни годишнини, свързани с 
историята на Плевен, Община Плевен може да изработва паметни 
почетни знаци.

(2) Паметните почетни знаци представляват релефно изображе-
ние на Герба на Община Плевен, изработват се в правоъгълна или 
кръгла форма в различни размери и съдържат текст „Община Пле-
вен”, както и текст, указващ годишнината от съответното събитие.

(3) Паметните почетни знаци се връчват от Кмета на Община 
Плевен в тържествена обстановка на български и чуждестранни 

граждани, които имат значителен принос за достойното честване 
на юбилейното събитие.

V. Почетна грамота на Община Плевен.
Чл. 49. (1) Почетната грамота на Община Плевен представлява 

композиционно цветово решение, съдържащо графично изобра-
жение на Герба на Община Плевен и надпис „Почетна грамота”.

(2) Почетната грамота на Община Плевен се връчва един-
ствено на удостоени със званието „Почетен гражданин на Об-
щина Плевен”. В Почетната грамота се вписват трите имена 
на удостоения със званието, номерът и датата на решението на 
Общински съвет - Плевен, за удостояване със званието, както и 
датата на връчване. Почетната грамота се подписва от Предсе-
дателя на Общински съвет - Плевен, и Кмета на Община Пле-
вен. Почетната грамота се подпечатва с Официалния печат на 
Община Плевен.

(3 ) Почетната грамота на Община Плевен се връчва със Златна-
та почетна значка на Община Плевен на удостоения със званието 
„Почетен гражданин на Община Плевен” от Председателя на Об-
щински съвет - Плевен, и Кмета на Община Плевен на официална 
церемония по време на ритуала, посветен на 15 май - Празника на 
Плевен, или на ритуала, посветен на 10 декември - Деня на при-
знателност на гражданите на Плевен към загиналите за неговото 
Освобождение, както и на тържествени сесии на Общински съвет 
- Плевен, по същите поводи.

VІ. Грамота за заслуги към Община Плевен.
Чл. 50. (1) Грамотата за заслуги към Община Плевен предста-

влява композиционно цветово решение, съдържащо Герба на Об-
щина Плевен и надпис ”Грамота за заслуги към Община Плевен”. 
В нея се вписват трите имена на отличения, датата на връчването, 
както и мотивите за присъждане. Грамотата се подписва от Кмета 
на Община Плевен и се подпечатва с Официалния печат на Об-
щина Плевен. Графичното и цветното изображение на грамотата 
се изработват от специалисти и се одобряват от Кмета на Община 
Плевен. 

(2) Грамотата за заслуги към Община Плевен е официален до-
кумент, който се връчва на български и чуждестранни граждани: 

1. Дейци на науката и образованието, чиито постижения пред-
ставляват принос в развитието на Община Плевен;

2. Автори на творби в различни жанрове, посветени на Плевен 
или дали своя принос за обогатяване културата на Общината;

3. Спортисти и спортни деятели с високи постижения.; 
4. Проявили героизъм и гражданска доблест; 
5. Ученици и студенти, спечелили призови места в международ-

ни конкурси и олимпиади;
6. Дарители.
(3) Грамотата за заслуги към Община Плевен може да се връчва 

и като колективно отличие.
(4) Грамотите за заслуги към Община Плевен се връчват при 

подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседа-
ния на Общински съвет - Плевен, юбилейни годишнини и чества-
ния и др. и се вписват в отделен регистър.

Г л а в а  ш е с т а
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата На-
редба, виновните лица се наказват с административно наказание 
- глоба в размер от 50 до 500 лв. 

(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват до 
5 000 лева.

(3) Когато повторното нарушение е свързано с упражняване на 
професия или дейност, регламентирана с акт на Общински съвет - 
Плевен, виновните лица се наказват с временно лишаване от пра-
вото да се упражнява определена професия или дейност.

(4) Установените в тази Наредба наказания се налагат, ако за 
същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг 
нормативен акт от по-висока степен. 

Чл. 52. Наказателните постановления за нарушенията по тази 
Наредба се издават от Кмета на Община Плевен или определен от 
него Заместник-кмет въз основа на акт, съставен от длъжностни 
лица от Общинската администрация.

Чл. 53. За образуването на административно-наказателни про-
изводства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, 
издаването, връчването и обжалването на наказателни постано-
вления и тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона 
за административните нарушения и наказания.

Г л а в а  с е д м а
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 16 от ЗМС-
МА. 

§2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българ-
ско законодателство. 

§3. Изменения и допълнения в Наредбата се правят с решение 
на Общински съвет - Плевен. 

§4. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общински съ-
вет - Плевен, приема отделни решения. 

§5. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, с Решение № 922 от 03.04.2018 г. и отменя действащата На-
редба № 11 за символите, почетните знаци и отличията на Общи-
на Плевен, приета с Решение № 891/25.03.2010 г.

§6. Наредбата влиза в сила от публикуването й в Интернет стра-
ницата на Общински съвет - Плевен.

„ТИБОР” ЕАД
Кооперативен пазар

гр. Плевен, ул. „Княз Батенберг” №17

ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И МАСИ

за хран. стоки, железария, облекла и обувки, 
ателиета за услуги, аптеки и др.

Всеки петък от 10:00 ч. - търг
От понеделник до четвъртък - оглед и запознаване

с условията за участие
Обекти и маси за търга - списъци и информация

от деловодството и на таблата за обяви на пазара

за контакти: 0879/ 808-927; 064/ 899 992
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За екипа на ХГ „Илия Бешков“  
е въпрос на чест и престиж 
през тази година да отбележи 
шестдесетгодишнината от 
създаването ѝ. Всяка една от 
изложбите, които бяха от-
крити и представени до този 
момент, както и всички пред-
стоящи културни събития в 
залите, са под знака на тази 
годишнина. 

Създадена през 1958 г. с ен-
тусиазма на работещите в града 
художници и основатели на Дру-
жеството на плевенските худож-
ници, галерия „Илия Бешков“ 
- Плевен формира ядрото на бъ-
дещата си „Постоянна експози-
ция“ от малък подбор картини на 
Кирил Цонев, Давид Перец, Ни-
колай Евров и Борис Коцев. През 
1951 г. е първото публично показ-
ване на сбирката в салона на чи-
талище „Георги Димитров“ (днес 
„Съгласие 1869“), което я обосо-
бява като филиал на Исторически 
музей - Плевен. Нарастването на 
фонда чрез откупуване и дарява-
не на художествени творби, води 
до това, че през 1979 г. колекции-
те се преместват в нова сграда. Тя 
е специално проектирана и пле-
венчани и гости на града я позна-
ват като  художествена галерия 
„Илия Бешков“.

Днес, нашата галерия е един 
от най-представителните худо-
жествени музеи в България, не 
само по съдържание на основни-
те фондове, а и като специфичен 
архитектурен ансамбъл.

Галерия, която за категорич-
ното си и ярко присъствие в 
културния живот на България, 
бе отличена с Диплом на Ми-
нистерство на културата (1999 
г.) „За принос в развитието и по-
пуляризирането на българската 
култура“.

Обликът на ХГ „Илия Бешков“ 
не се ограничава само с експози-
ции и фондове. Освен опазване, 
популяризиране и съхраняване 
на произведенията, което е и ос-
новната задача на музейните спе-
циалисти, залите на галерията 
са предпочитани за различни 
културни и обществени форуми 
- концерти, моноспектакли, лите-
ратурни представяния и рецита-
ли, национални конференции на 
музеите, форуми и семинари.

Галерията има пет основни 
фонда: “Живопис”, “Графи-
ка”, “Скулптура”, “Икони” 
и “Ангел Спасов”. Специално 
създаденият към фонд “Живо-
пис” фонд “Пленери” илюстри-
ра двадесетгодишната история 
на Международния пленер по 
живопис в местността „Кайлъ-
ка” с 300 творби на художници 
от четири континента.

В годините от създаването 
си до днес общият художествен 
фонд наброява почти 7 000 про-
изведения на българското и све-
товно изкуство. За съхранение-
то им са изградени специални 
депа с климатични съоръжения 
и графичен кабинет.

Разгърната на два етажа, 
представителната експозиция 
на галерията разкрива основ-
ните етапи и тенденции в раз-

витието на българското изобра-
зително изкуство от края на XIX 
в. до 80-те г. на XX в., започваща 
непосредствено от следосвобо-
жденския период, с имената на 
първите художници и стига до от-
крояващи се имена в съвременна-
та българска живопис и скулпту-
ра. Особено място е отделено на 
творбите на един от най-именити-
те плевенски автори - скулптора 
Ангел Спасов (1884-1974), чие-
то пълно творчество може да се 
види само в ХГ „Илия Бешков”. 
Творец без аналог в българската 
пластика и учител на поколения 
плевенски художници, Ангел 
Спасов е едно от преоткритите 
имена в българската художестве-
на история. За него трябва да се 
пише и говори много, трябва и 
колкото може повече българи да 
се запознаят с изкуството му. Га-
лерията последователно през го-
дините среща широката публика 
както в Плевен, така и в страната 
с произведенията му. От 1994 до 
2017 г. творчеството му е пред-
ставяно в десет ретроспективни 
изложби в Съюза на български-
те художници, представени в 
Пловдив, Стара Загора, Сливен, 
Враца, Габрово, Шумен, Велико 
Търново и Добрич. Бе създадена 
мобилна изложба от 120 него-
ви творби - пластика, живопис, 
академични етюди, рисунки от 
фронта, акварели, отпечатан бе 
нов каталог и дипляни. През 
2019 г. екипът се готви да отбеле-
жи 135 г. от рождението му.

Чрез живописните твор-
би, зрителите проследяващи 
представителната експозиция 
- I етаж, могат да си съставят 
хронологична представа за раз-
витието на нашето изкуство. 
От първите имена в следосво-
божденския период: Николай 
Павлович, Антон Митов, Иван 
Мърквичка, към най-известните 
майстори на четката като Сте-
фан Иванов, Борис Денев, Ни-
кола Ганушев, Сирак Скитник, 
Владимир Димитров - Майсто-
ра, Бенчо Обрешков, Васил Ба-
раков, Златю Бояджиев, Илия 
Петров, Иван Ненов и се пре-
мине към открояващи се автори, 
изявили се през 70-те г. на XX в.

Представителната експози-
ция - II етаж очертава истори-
ята на Дружеството на плевен-
ските художници и работилите 

през годините в града творци. 
Обликът на плевенската група 
е качествена и значима част в 
националното ни изобразител-
но изкуство, което е безспорен 
повод за самочувствие на пле-
венчани и галеристи. Изложба-
та, с която Представителство на 
СБХ-Плевен, ХГ „Илия Беш-
ков“ и Община Плевен осъщест-
ви през миналата 2017 г. „Пле-
венски художници 70 години 
творчески живот“, съпроводена 
с луксозен каталог, бе посрещ-
ната с голям интерес в София, 
Велико Търново и Плевен.

Специално внимание в екс-
позицията е отделено на па-
трона на галерията - големи-
ят български художник Илия 
Бешков (1901-1958). През 2015 
г. екипът на галерията създаде 
„Постоянна експозиция Илия 
Бешков“ като част от предста-
вителната експозиция - I етаж. 
Деветдесет великолепни компо-
зиции дават възможност да бъде 
усетен, видян майсторът на ри-
сунката, учителят Бешков с най-
типичното, най-яркото и харак-
терно в творчеството си. Днес 
галерията съхранява повече от 
1 100 негови творби - най-голя-
мата колекция с изключително 
национално значение. През 2011 
г. по повод 110 г. от рождението 
на патрона си, екипът на гале-
рията представи изложба от 110 
негови творби, която реализира 
и като мобилна в почти всички 
галерии в страната. През 2017 г. 
74 негови рисунки бяха включе-
ни в изложбата „Свян и страс-
ти“ на Софийската и Пловдив-
ската художествени галерии, а 
тази година, през месеците юни 
- август, обновена и допълнена 
с още творби, колекцията ще 
гостува в ХГ „Станислав Дос-
певски“ - Пазарджик. Колекци-
ята от творби на Илия Бешков е 
най-мащабната по обем и съдър-
жание и включва почти цялото 
творчество на автора в множе-
ство авторски цикли: социален, 
„Испанска хроника”, политиче-
ска и битова сатира, религиоз-
ни творби, илюстрации, скици 
и гвашове. Целият фонд “Илия 
Бешков” представлява една от 
най-внушителните и престижни 
колекции на галерията.

Фонд “Живопис” е най-
големият и най-често пред-

ставян в национален мащаб. 
Днес той наброява над 2 000 
творби на български и чуждес-
транни художници. Съхранява 
се в три обособени хранилища 
- стари майстори, съвременна 
българска живопис, плевенски 
художници и пленери.

Фонд “Графика” включва 
творби от български и чуждес-
транни автори творили в пери-
ода от средата на XVII век до 
наши дни. Съдържа различни 
колекции представящи българ-
ското и европейското графично 
изкуство в неговото развитие, 
многообразие и уникалност. По 
значими от тях са: “Възрожден-
ски щампи и гравюри”, пред-
ставяща гравюри от XVIII и 
XIX в. от Ерусалим, Света гора, 
Риломанастирската щампарни-
ца, Самоковската гравьорска 
школа и др. ХГ „Илия Бешков“ 
притежава най-голямата колек-
ция в България от гравюри на 
Сидония Атанасова, ярко име в 
националната графика и един от 
съучредителите на Дружество-
то на плевенските художници. 
Днес този фонд съхранява и 
330 произведения на последния 
голям дарител и приятел на га-
лерията - Виолета Гривишка-
Танева (1937-2017), чиято воля 
бе да остави в родния си Плевен 
гравюрите, офортите, литогра-
фиите и авторските си карти от 
цикъла „Богомили“ - основна 
тема в творческия ѝ път.

С гордост можем да отбеле-
жим, че през 2017 г. Министер-
ство на културата оцени нашия 
проект за мобилна изложба 
„Златните страници на бъл-
гарската илюстрация - Илия 
Бешков и учениците му“, кой-
то е включен в националния ка-
лендар като значимо културно 
събитие в рамките на Българ-
ското председателство на Съ-
вета на Европа. Тази колекция 
вече бе представена в ХГ-Ловеч, 
ХГ-Русе; месец март гостува 
във Велико Търново, а до края 
на м. юни ще бъде бъде показа-
на в още три галерии в страната.

Фонд “Скулптура” при худо-
жествена галерия “Илия Бешков” 
съхранява творби на българската 
скулптура в периода от 30-те и 40-
те години на XX в. до наши дни. 

В представителната експо-
зиция на галерията - I етаж са 

включени знакови имена за бъл-
гарската пластика: Иван Лаза-
ров, Ангел Спасов, Марко Мар-
ков и Васил Радославов.

Съвременният облик на бъл-
гарската скулптура се определя 
от общите усилия на творци от 
различни поколения. В стиловите 
многообразия се отразява богат-
ството и сложността на пласти-
ческото мислене и естетиката 
на утвърдени индивидуалности 
като Георги Чапкънов, Галин 
Малакчиев, Томас Кочев, Веж-
ди Рашидов, Димитър Рашков, 
Пламен Аврамов, Кирил Матеев, 
Ангел Станев, Иван Русев, Емил 
Попов, Павел Койчев и др.

Към фонд „Скулптура“ при-
надлежи и колекция „Шона“ 
- 104 каменни пластики от Зим-
бабве, която е и най-голямата 
по рода си колекция, събрана 
в една галерия извън афри-
канския континент.

Фонд „Икони” в художестве-
на галерия „Илия Бешков” съх-
ранява 300 икони, царски двери 
и църковна утвар от периода 
XVII-XX в.

Иконата в българския живот и 
изкуство винаги е играла важна и 
недвусмислена роля. Липсата на 
ярко изявена школа в региона е 
довела до разнообразие и извест-
на интерпретация на канона. Въ-
преки това, видимо най-голямо 
влияние е оказала Тревненската 
иконописна школа, от която га-
лерията притежава забележи-
телни образци, повече от които 
от царския иконостасен ред. 
По-малките икони предимно 
са творби на местни майстори-
зографи или руски, попаднали 
в  Плевенско по време Руско-тур-
ската война (1877-1878 г.)

От първото си издание през 
2002 г. „Биенале на малките фор-
ми в изобразителното изкуство - 
Плевен“ се превърна в престижен 
национален форум даващ въз-
можност за изява на българските 
творци и преглед на съвременни-
те тенденции в нашето изкуство. 
С подкрепата на Министерство 
на културата, Община Плевен, 
Съюз на българските художни-
ци, Международна фондация 
„Св. св. Кирил и Методий“, а от 
осмото си издание през 2016 г., 
Биеналето вече е международно. 
Тази есен галерията ще го реали-
зира за девети път.

И накрая в тази колкото до-
кументална така и историческа 
справка, нека благодарим на 
колегите, работили преди нас 
за галерията по фонда и опаз-
ването му, на колегите, които 
през годините са ни помага-
ли в „случването“ на нещата, 
на колегите-художници, които 
виждат в лицето на плевенска-
та галерия желан и престижен 
домакин, на Община Плевен, с 
която добротворно сътрудничим 
и сбъдваме проекти и не на по-
следно място - на плевенчани и 
гостите на Плевен - нашата пуб-
лика, без която усилията и рабо-
тата ни биха загубили смисъл.

Антония Караиванова
главен уредник на ХГ 

„Илия Бешков“

ХГ „Илия Бешков” навършва 60 години 


