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Плевенчани отпразнуваха 3 март
и поднесоха цветя на признателност

Стотици жители и гости
на Плевен се поклониха на 3
март пред Параклис-мавзолей
„Свети Георги Победоносец”
по повод 141 години от Освобождението на България.
Тържеството започна с военни почести и издигането на
националния
трибагреник.
На площад „Възраждане” се
събраха представители на
общинското и областно ръководство, начело с кмета Георг Спартански и областният
управител Мирослав Петров,
депутати от Плевенския избирателен район, общински съветници и политици.
За празничното настроение
се погрижи Общинският духов оркестър и гвардейският
оркестър на СУ „Иван Вазов“.
Сред отдалите почит на освободителите бяха и младите
възрожденци на НУ „Христо
Ботев“ - Плевен и гвардейският отряд на ОУ „Д-р Петър Берон”.
Панихида за загиналите
за Освобождението на България отслужи митрополит
Игнатий в съслужение с плевенски свещеници. Слова по
повод Трети март произнесо-

ха кметът и областният управител.
„Трети март е новото начало за възраждане на българската нация, на българския
дух. Датата остава в историята като ден първи на Новата българска държава. Ние
трябва да сме горди, че свободата не ни е дадена даром.
За нея ние платихме с кръвта
на безброй български синове
и дъщери. Русия дойде, за да
освободи един братски славянски народ и ние това никога няма да го забравим. Но
семето на свободата бе посято по-рано от българските
революционери, просветители, свещеници... Посланието,
което отправяме днес към поколенията, е да помним заветите на предците ни, да помним винаги, че съединението
прави силата, да имаме тази
сила, национална гордост,
достойнство и самочувствие
и да ги заявяваме като нация
пред света”, каза в речта си
кметът Георг Спартански.
В края на ритуала бяха поднесени венци и цветя на признателност към загиналите за
Освобождението на България.

Плевен в подготовка на оперния конкурс „Гена Димитрова”
Третият национален конкурс на името на Гена Димитрова ще се проведе от 19 до
23 май тази година. Престижното музикално събитие
ще е с международно участие. Предишните две издания
бяха през 2006 и 2009 година,
сега след 10 годишно прекъсване ще се осъществи третото поред, със съдействието и
финансовата помощ на Община Плевен.
Конкурсът ще се провежда на две години, като концертите по традиция ще бъдат в НЧ „Съгласие 1869“.
Съставът на комисията
вече е определен, като целта
е журито да е независимо.
Председател ще бъде маестро Найден Тодоров, директор на Софийска филхармония, а членове - оперните
певци Александрина Милчева, Дарина Такова, Калуди
Калудов и австрийският режисьор и продуцент Адриян
Холендер.

Крайният срок за участие в конкурса е 2 май, в него
може да се включат жени до
32 и мъже до 35 години. Наградите за победителите на
първо, второ и трето място
са съответно 3 000, 2 000 и 1
000 лева. Предвидена е и награда от 600 лева за изпълнение на българско произведение. С награда ще се включи
и Фондация „Гена Димитрова“. Дъщерята на оперната
прима Милена Стайкова изрази задоволство от това, че
конкурсът се възражда.
Лауреатите от първите
две издания вече са сред успелите изпълнители на наши
и международни сцени. Сред
тях са Андреана Николова,
Петър Бучков, Александър
Носиков, сестрите Вера и
Гиргина Гиргинови. В техните артистични биографии е
вписано и името на конкурса
на името на световноизвестната оперна прима Гена Димитрова.
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Изпълнението на плана за приходи от
местни налози за 2018 година е 108,4%
Успешна финансова 2018-а година отчита Дирекция „Приходи от местни данъци и
такси” към Община Плевен. Приходите от
данъците и таксите, които администрира
Дирекцията, са достигнали 24 623 000 лв.,
а изпълнението на плановите показатели,
заложени в бюджета, е 108,4%.
Събраните суми по видове данъци и
такси са, както следва:
- данък върху недвижимите имоти 8 414 000 лв.;
- такса битови отпадъци - 6 610 000 лв.;
- данък върху превозните средства 4 315 000 лв.;
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин 3 932 000 лв.;
- патентен данък и данък върху так-

симетровия превоз на пътници - 327 000
лв.;
- туристически данък - 40 000 лв.;
- такса за притежаване на куче - 4 600
лв.;
- приходи от глоби за неспазване на
данъчното законодателство - 32 000 лв.;
- приходи от такси от извършени административни услуги - 88 100 лв.;
- приходи от начислени лихви - 851
000 лв.
През 2018 год. са събрани 1 750 000
лв. повече в сравнение с предходната
2017 год. Реализирани са 270 000 лв. повече приходи от данък върху недвижимите имоти, 242 000 лв. повече приходи
от данък върху превозните средства, 316
000 лв. повече приходи от такса битови

отпадъци и лихви на таксата, 881 000 лв.
повече приходи от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден
начин.
От събраните през 2018 год. суми
49% са платени по банков път, 44% - в
брой, 5% от сумите са постъпили безкасово чрез ПОС терминално устройство и
2% - чрез Интернет плащане и на касите
на Изипей.
Плащанията са разнесени в данъчните сметки на собствениците, като са обработени 28 000 платежни документа и
са издадени над 170 000 приходни квитанции.
През изминалата 2018 год. служителите от Дирекцията са приели и обработили над 19 000 данъчни декларации и

са издали 13 500 данъчни документа по
искане на задължени лица.
Сроковете за плащане и данъчните
ставки за 2019 г. са непроменени. Определените данъчни задължения се заплащат на две равни вноски - до 30 юни и до
31 октомври на годината, за която се отнасят, а при издължаване на пълния размер на данъчното задължение до 30 април собственикът получава 5% отстъпка
от дължимата сума.
Работното време на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” за плащания в брой на гишета от 1 до 5 или
чрез ПОС терминал е от 8.30 до 16.30 ч.,
без прекъсване. Плащания се извършват
също по банков път, чрез Интернет и на
касите на Изипей в цялата страна.

Кметът Спартански подписа меморандум
за сътрудничество с БАН
Тържествено бешe подписан
меморандум за сътрудничество
между Българска академия на
науките, представлявана от председателя й акад. Юлиан Ревалски, и кмета на Община Плевен
Георг Спартански. Инициативата е част от организираните във
връзка с отбелязването на 150ата годишнина на Българската
академия на науките и 45-ата годишнина от основаването на Медицински университет - Плевен,
събития. На подписването присъстваха ректорът на Медицински университет - Плевен, проф.
д-р Славчо Томов, дмн, председателят на Общински съвет Плевен - Мартин Митев, както и
проф. дфн Петър Петров, главен
координатор на Националната
академична мрежа, членове на
Събранието на академиците и
член-кореспондентите (САЧК) и
доц. Теодора Вълова, дп, коорди-

натор на Регионалния академичен център - Плевен. Споразумението предвижда задълбочаване
на сътрудничеството между институтите на БАН и местните
власти, културните и образователните институции, бизнеса в
региона, както и кандидатстването със съвместни проекти.
В приветствието си към присъстващите Георг Спартански
изрази увереност, че меморандумът ще бъде изпълнен с реално
съдържание, както и че това ще
е истински ползотворно сътрудничество в годините напред.
На 1 март Медицински университет - Плевен беше домакин на Ден на биомедицината,
който се проведе под патронажа
на председателя на БАН акад.
Юлиян Ревалски и кмета на Община Плевен Георг Спартански.
Научната сесия събра в зала
„Амброаз Паре” на Телекому-

никационния център на МУ Плевен акад. Богдан Петрунов,
председател на Съвета на на-

стоятелите на МУ - Плевен, и
проф. Иван Черноземски, дмн,
председател на Международна-

та изследователска фондация
„Хасуми - България”, както и
други видни учени от страната.

Митрополитът на
най-древната епархия
в Русия посети Плевен
Тихон Владимирски - митрополит на най-древната епархия
в Русия - Владимирската, посети Плевен. Той беше в България по повод 6-годишнината
от интронизацията на Патриарх
Неофит. Тихон Владимирски
разгледа Панорама „Плевенска
епопея 1877”, Параклиса мавзолей „Св. Георги Победоносец”
и Къща музей „Цар Александър ІІ”. Придружаван от Плевенския митрополит Игнатий и
бившия кмет на Плевен Румен
Петков, руският духовник се
срещна с кмета Георг Спартан-

ски. Заедно те обсъдиха традиционно добрите отношения
между Руската и Българската
църкви, които редом с близките
езици, култура, традиции, общата памет за загиналите за Освобождението на страната ни са
мостовете за сближаване на двата народа. В този контекст има
място и бъдещо сътрудничество
между Владимиро-Суздалския
историко-художествен и архитектурен музей и историческите
и културни институти в Плевен,
бяха категорични участниците в
срещата.
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Р Е Ш Е Н И Е №1216/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО:
Изменение
на
Решение
№1197/31.01.2019 г. на Общински съвет - Плевен относно приемане на Сборния бюджет на
Община Плевен за 2019 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 от Закона за
публичните финанси и чл.41 от Наредба №10
на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №1197/31.01.2019 г. на
Общински съвет - Плевен, както следва:
1. Приложение №1, §§37-01 „внесен ДДС (-)”,
сумата в размер на 4 566 075 се променя и става
„- 383 408”;
2. Приложение №3, т.6 „Жилищно строителство и БКС”, сумата в размер на 11 103 300 лв.
се променя и става „6 153 817 лв.”;
3. Приложение №3а, т.33. „Водоснабдяване и
канализация”, сумата в размер на 316 000 лв. се
променя и става „- 4 633 483 лв.”.
§2.
В
останалата
част
Решение
№1197/31.01.2019 г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124 от Закона за
публичните финанси и чл.41 от Наредба №10
на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1587-1/14.02.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Ясен, Община Плевен (етап І)” съссумата от
3 083 322,00 лева;
1.5. Създава „Уточнения план” в дейност 603
„Водоснабдяване и канализация” по параграф
52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” в обект „Изграждане на канализационна
и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, Община Плевен (етап І)” със сумата от
5 147 336,00 лева.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фактически действия,
които произтичат от 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 самоуправление и
местната администрация, чл.144, ал.4 от Закона
за публичните финанси, чл.57, ал.2 от Наредба
№10 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1151-16/19.02.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1218/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО:
Изменение
на
Решение
№1197/31.01.2019 г. на Общински съвет - Плевен относно приемане на Сборния бюджет на
Община Плевен за 2019 година
На основание 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал.1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2, 3 и 4 и чл. 39
от Закона за публичните финанси, чл. 3 и чл.
4 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 2,
3 и 4 и чл. 15 от Наредба № 10 за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Плевен и във връзка с разпоредбите
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. и ПМС № 344/2018 год. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 година,

Р Е Ш Е Н И Е №1217/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна в частта „Уточнен
пан” на разчета за капиталови разходи на Община Плевен за 2018 година по обекти, изпълнявани по проект „Интегриран воден цикъл Плевен
- Долна Митрополия” ОПОС 2014-2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
Р Е Ш И:
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление
§1.
Изменя
т.1.2.2.
от
Решение
и местната администрация, чл.144, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.57, ал.2 от На- №1197/31.01.2019 г. на Общински съвет- Плевен, като сумата „резерв за непредвидени и/или
редба №10 на Общински съвет - Плевен,
неотложни разходи” в размер на 1 424 515 лева
се намали с 18 000 лв. и стане в размер на 1 406
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
515 лева.
Р Е Ш И:
1. Променя Приложение №10А към Решение §2. Изменя т.15 от Решение №1197/31.01.2019
№833/25.01.2018 г. на Общински съвет - Пле- г. на Общински съвет- Плевен като завишава
вен, за приемане на Сборния бюджет на Общи- размера на средствата за културни мероприятия в Културния календар за 2019 година - от
на Плевен за 2018 година, както следва:
1.1. Намалява уточнения план в дейност 603 292 000 лв. на 310 000 лв., съгласно ново При„Водоснабдяване и канализация” по параграф ложение № 13.
52-06 „Изграждане на инфраструктурни обек- §3. Възлага на Кмета на Община Плевен, да
ти” в обект „Проектиране и изпълнение на се изготвят нови приложения №3 и №3а към
строителство (инженеринг) за обект „Изграж- Решение №1197/31.01.2019 г. на Общински съдане на канализационна и съпътстваща водо- вет - Плевен, съгласно измененията по §1 и §2
проводна мрежа на с.Ясен, Община Плевен от настоящото решение.
В
останалата
част
Решение
(етап І)” със сумата от 4 648 567,00 лева, като §4.
№1197/31.01.2019 г. на Общински съвет - Плеслед настоящите промени обектът става „0”;
1.2. Намалява уточнения план в дейност 603 вен остава непроменено.
„Водоснабдяване и канализация” по параграф Мотиви: Настоящото решение е прието на
52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” основание 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
в обект „Извършване на консултантски услуги по 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал.1 от Закона
оценка на съответствието и упражняване на неза- за местното самоуправление и местната адмивисим строителен надзор на обект „Изграждане нистрация, чл. 94, ал. 2, 3 и 4 и чл. 39 от Закона
на канализационна и съпътстваща водопровод- за публичните финанси, чл. 3 и чл. 4 от Закона
на мрежа в с.Ясен, Община Плевен (етап І)” със за общинския дълг и чл. 34, ал. 2, 3 и 4 и чл.
сумата от 392 400,00 лева, като след настоящите 15 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
промени обектът става „0”;
1.3. Намалява уточнения план в дейност 603 местните дейности и за съставяне, приемане,
„Водоснабдяване и канализация по параграф изпълнение и отчитане на бюджета на Община
52-06 „Изграждане на инфраструктурни обек- Плевен и във връзка с разпоредбите на Закона
ти” в обект „Проектиране и изпълнение на стро- за държавния бюджет на Република България
ителство (инженеринг)” за обект „Изграждане за 2019 г. и ПМС № 344/2018 год. за изпълна канализационна и съпътстваща водопровод- нението на държавния бюджет на Република
на мрежа на с. Буковлък, Община Плевен (етап България за 2019 година, по предложение от
І)” със сумата от 3 189 691, 00 лева, като след Петя Василева - Общински съветник от ПП
„ГЕРБ” и Председател на Постоянна комисия
настоящите промени обектът става „0”;
1.4. Създава „Уточнен план” в дейност 603 по „Култура, вероизповедания и международна
„Водоснабдяване и канализация” по параграф дейност”, с вх.№ ОбС-1587-4 /28.02.2019г., на
52-06 „Изграждане на инфраструктурни обек- заседание на Общински съвет - Плевен, провети” в обект „Изграждане на канализацион- дено на 28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 3
на и съпътстваща водопроводна мрежа на с. 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 № 1219/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разпределение на средствата в
група „Физическа култура и спорт” и приемане Календар за младежки дейности на Община Плевен за 2019 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Разпределя сумата в размер на 310 000, лв.,
съгласно т.16 от Решение №1197/31.01.2019 г.
на Общински съвет - Плевен, както следва:
1. Ученически игри - 30 000 лева;
2. Спортен календар, съгласно Приложение
№1 - 43 000 лева;
3. Финансово подпомагане на спортните клубове, съгласно Наредба №33 на Общински съвет - Плевен - 200 000 лева.
4. Спортно-състезателни и туристически дейности, със социално значение, съгласно Приложение №2 - 13 000 лева;
5. Поддръжка на общински открити спортни
бази и привеждане във вид, подходящ за провеждане на учебно-тренировъчна дейност 10 000 лева;
6. Резерв - 14 000 лева.
ІІ. Приема Календар за младежки дейности на
Община Плевен за 2019 г., съгласно Приложение №3, обща сума в размер на 10 000 лева.
ІІІ. 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 самоуправление и
местната администрация, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1587-2/19.02.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 5 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 №1220/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата
за командировъчни разходи на Кмета на
Община Плевен за периода 01.10.2018 г. 31.12.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи в
страната на Кмета на Община Плевен за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г. в размер на 0 /
нула/ лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0321-9/14.02.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1221/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.10.2018
г. - 31.12.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната,
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи в
страната на Председателя на Общински съвет Плевен, за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.
в размер на 0 /нула/ лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет
- Плевен, с вх.№ ОбС-0324-9/18.02.2019г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1222/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване на програми за
развитие на търговските дружества с общинско участие за 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
чл.17, ал.1, т.15 и чл.24, ал.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,,
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.
2. Програмите по т.1 са неразделна част от договорите за възлагане управлението на всяко от
посочените търговски дружества.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17,
ал.1, т.15 и чл.24, ал.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 „Стопанска политика и транспорт”,
с вх.№ ОбС-1612/25.02.2019г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1223/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Правилник на ОП
„Общински медиен център”.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.3 от
Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Правилника за организацията и
дейността на ОП„Общински медиен център”,
приет с Решение №595/30.05.2013 г. на Общински съвет - Плевен.
2. Приема нов Правилник за организацията и
дейността на ОП„Общински медиен център”.
3. Правилникът за дейността на ОП „Общински медиен център” влиза в сила 7 дни след
публикуване на решението за приемането му
на интернет страницата на Общински съвет Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1396-3/19.02.2019г., на заседа-

брой 61
11.03.2019 г.
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на местната администрация,
28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет - Плевен: 1. Одобрява текста на Споразумение за съМартин Митев трудничество между Община Плевен и Философски факултет при Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен
Р Е Ш Е Н И Е №1224/28.02.2019 г., гр. Плевен
да подпише/сключи Споразумението по т.1.
ОТНОСНО: Изпълнение през 2018 г. на мер3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
ки от „Програма за намаляване на нивата на
извърши необходимите правни и фактически
замърсителите и за достигане на нормите
действия във връзка с изпълнение на т.1 и т.2
за качество на атмосферния въздух (КАВ) на
от настоящото решение.
територията на гр. Плевен по показателиМотиви: Настоящото решение е прието на
те фини прахови частици с размер до 10µm
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
(ФПЧ10) и полициклични ароматни въглевот.23 от Закона за местното самоуправление и
дороди (ПАВ) с План за действие за периода
местната администрация, по предложение от
2016-2020 г.
Мартин Митев - Председател на Общински съНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
вет - Плевен, с вх.№ ОбС-1614/05.02.2019г., на
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправлезаседание на Общински съвет - Плевен, провение и местната администрация,
дено на 28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 12
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет - Плевен:
1. Приема отчет за изпълнение през 2018 г. на
Мартин Митев
мерки от „Програма за намаляване на нивата
на замърсителите и за достигане на нормите за
качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини Р Е Ш Е Н И Е №1227/28.02.2019 г., гр. Плевен
прахови частици с размер до 10µm (ФПЧ10) и ОТНОСНО: Кандидатстване на Общиполициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) на Плевен за външно финансиране с Проект
с План за действие за периода 2016-2020 г.
„Патронажна грижа за възрастни хора и
Мотиви: Настоящото решение е прието на лица с увреждания за Община Плевен” пред
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, Оперативна програма „Развитие на човешкит.23 от Закона за местното самоуправление и те ресурси” 2014-2020 г.
местната администрация, по предложение от На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправлес вх.№ ОбС-0593-1/15.02.2019г., на заседание ние и местната администрация,
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 10 от дневОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ния ред, и е подпечатано с официалния печат
Р Е Ш И:
на Общински съвет - Плевен.
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатПредседател на Общински съвет - Плевен: ства с Проект „Патронажна грижа за възрастни
Мартин Митев хора и лица с увреждания за Община Плевен”
за привличане на финансови средства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
Р Е Ш Е Н И Е №1225/28.02.2019 г., гр. Плевен финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с уврежОТНОСНО: Реконструкция на уличното осдания - Компонент 2” по Оперативна програма
ветление на град Плевен
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да
ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоупраизвърши всички необходими правни и фактивление и местната администрация,
чески действия с оглед на качествената, в пълнота и навременна подготовка на изискуемия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
пакет с документация за кандидатстване по
Р Е Ш И:
изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 с ука1. Приема за сведение изготвения доклад по
заното в т.1 проектно предложение.
проект „Модернизация на уличното осветление
Мотиви: Настоящото решение е прието на
на гр. Плевен” и дава съгласие за предприемаоснование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
не на действия по реконструкция на уличното
т.23 от Закона за местното самоуправление и
осветление на град Плевен.
местната администрация, по предложение от
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
възложи обществена поръчка за сключване на с вх.№ ОбС-1633/15.02.2019г., на заседание
договор за инженеринг с предмет „Реконструк- на Общински съвет - Плевен, проведено на
ция на уличното осветление в град Плевен” 28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 13 от дневпри следните задължителни условия:
ния ред, и е подпечатано с официалния печат
2.1. Изпълнителят да финансира реализира- на Общински съвет - Плевен.
нето на проекта със собствени средства;
Председател на Общински съвет - Плевен:
2.2. Изпълнителят да оферира на възложителя
Мартин Митев
схема за разсрочено плащане на равни месечни
вноски и погасителен план със срок от 120 месеца, като размерът на месечната вноска не трябва
Р Е Ш Е Н И Е №1228/28.02.2019 г., гр. Плевен
да е по-голям от 54 500 лева с включен ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието на ОТНОСНО: Даване съгласие за подписване на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, запис на заповед по Договор за предоставяне на
т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправле- безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001ние и местната администрация, по предложе- 4.004-0026-C01, проект „Осигуряване функционие от Георг Спартански - Кмет на Община нирането на Областен информационен център
Плевен, с вх.№ ОбС-1632/15.02.2019г., на за- Плевен, като част от националната мрежа
седание на Общински съвет - Плевен, прове- от 27 области информационни центъра през
дено на 28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 11 периода 2019-2021 г.”, финансиран по процеот дневния ред, и е подпечатано с официалния дура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функциониране на националната мрежа от 27 обпечат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: ластни информационни центрове през периода
Мартин Митев 2019-2021 г. на Оперативна програма „Добро
управление” 2014-2020 г., с цел обезпечаване на
искане за авансово плащане на проекта
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
Р Е Ш Е Н И Е №1226/28.02.2019 г., гр. Плевен ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправлеОТНОСНО: Одобряване на Споразумение ние и местната администрация и чл.3, ал.4 от
за сътрудничество между Община Плевен и Закона за общинския дълг,
Философски факултет при Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
Р Е Ш И:
ал.23 от Закона за местното самоуправление и 1. Дава съгласие Община Плевен да обезпе-
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чи задължението, посочено в Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05SFOP001-4.004-0026-C01 по изпълнение
на проект BG05SFOP001-4.004-0026 „Осигуряване функциониране на Областен информационен център Плевен, като част от националната
мрежа от 27 областни информационни центрове през периода 2019-2021 г., което е в размер
на 20% от стойността на предоставената от
Управляващия орган безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 или в размер на 82 152,00
лева (осемдесет и две хиляди сто петдесет и
два лева).
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да подпише Запис на заповед за сумата, посочена в т.1 в полза на Управляващия орган на
Оперативна програма „Добро управление”
2014-2020.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да
извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на
настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.3, ал.4 от Закона за общинския дълг, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0041-1/19.02.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

4. Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждението му - да гласува „ЗА”
ІІ. Определя като резервен представител на
Община Плевен Евгени Генов - Директор дирекция „ФСД” в Община Плевен, в случай на
невъзможност на основния представител да
присъства на заседанието на Общото събрание
на „Плевен такси” ООД.
ІІІ. 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 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.154, ал.2 от
Търговския закон и чл.54, ал.1, т.16 от Наредба
№8 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1643/26.02.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1229/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет- Плевен за периода 01.07.2018
г. - 31.12.2018 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27,
ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да не закупи от Милен Георгиев Филков
недвижим имот - едноетажна къща, построена
върху общински недвижим имот, представляващ УПИ ХХ, кв.42 по плана на с. Буковлък,
актуван с АОС №39867/27.01.2014 г., за сумата
от 3 300,00 (три хиляди и триста) лева без ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.33 от Закона за
собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1628/15.02.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 18
от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение Отчет за дейността на
Общински съвет -Плевен за периода 01.07.2018
г. - 31.12.2018 г.
2. Текстът на Отчета по т.1 е неразделна част
от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет
- Плевен, с вх.№ ОбС-1622/11.02.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1230/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възлагане на представител на
Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на „Плевен такси” ООД
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.154, ал.2 от
Търговския закон и чл.54, ал.1, т.16 от Наредба
№8 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен - Георг Леонидов Спартански, да
представлява Община Плевен в заседанието на
Общото събрание на „Плевен такси” ООД, насрочено на 19.03.2019 г. и гласува по точките от
дневния ред, както следва:
1. Приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2018 година - да гласува „ЗА”
2. Освобождаване от отговорност на управителя Любчо Христов Докузов за периода
01.01.2018 г- 31.12.2018 г. - да гласува „ЗА”
3. Прекратяване на дружеството, откриване
на производство по ликвидация и определяне
на срок за провеждането и да гласува „ЗА”.

Р Е Ш Е Н И Е №1231/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищен имот едноетажна къща, попадаща в УПИ ХХ, кв.42
по плана на с. Буковлък
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.33 от Закона за
собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен,

Р Е Ш Е Н И Е №1232/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на идеална част
от застроен общински поземлен имот с идентификатор 56722.660.757 на собственика на
апартамент в законно построена върху него
жилищна сграда, находяща се в град Плевен,
ул. „Цар Симеон” №13 - УПИ ХІІ, кв.378
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост и
чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продадат 75 кв.м., представляващи
1/16 идеална част от урегулиран поземлен
имот, целият с площ 1 195 кв.м., с идентификатор 56722.660.757 - УПИ ХІІ, кв.378, отреден за
жилищно строителство и магазини, ул. „Цар Симеон” №13, гр. Плевен, актувани с акт за частна
общинска собственост АОС №39823/11.12.2013
г. на цена 4 600 лева без ДДС, на Румен Веселинов Петков - собственик на самостоятелен обект
с отстъпено право на строеж в законно построените върху него сгради.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договор за продажба на идеалната
част от имота с правоимащото лице, съгласно
т.1, от настоящото решение и нормативните из-

брой 61
11.03.2019 г.
исквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.51
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1629/15.02.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 52,
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 №1233/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на масивна едноетажна нежилищна сграда - фурна, попадащ в
УПИ І, кв.7, по плана на с. Ралево, актувана с
АОС №41908/10.01.2017 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост и
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост представляващ масивна
едноетажна сграда - фурна, застроена площ
110кв.м., попадаща в УПИ І, кв.7 по плана на
с. Ралево, актувана с АОС №41908/10.01.2017
г. чрез публичен търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията от
участниците в администрацията на Община
Плевен, при първоначална цена 3000 /три хиляди/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе
търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договор за продажба на имота по т.1,
съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.47,
ал.1, 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-1624/13.02.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1234/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.487.2.2 със застроена площ 17,58
кв.м., представляващ подземен гараж №15, на
ул. „Георги Бенковски” №75, гр.Плевен, актуван с АОС №42838/22.11.2018 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост и
чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен,
ул. „Георги Бенковски” №75 представляващ
подземен гараж №15 - самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 56722.660.487.2.2 със
застроена площ 17,58 кв.м., заедно с 5,9483% от
общите части и от правото на строеж за подземната сграда с идентификатор 56722.660.487.2,
актуван с АОС №42838/22.11.2018 г., чрез публичен търг с тайно наддаване с предварително
представяне на предложенията от участниците
в администрацията на Община Плевен, при

първоначална цена 10 000 /десет хиляди/ лева
без ДДС и депозит за участие в размер на 10%
от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе
търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договор за продажба на имота по т.1,
съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.47,
ал.1, 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-1625/13.02.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1235/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право
на ползване на Сдружение „Спортен клуб ДСД
БОКСИНГ” Плевен, върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост,
находящ се в гр. Плевен, източна индустриална зона представляващ павилион с идентификатор 56722.652.224.1 със застроена площ
152кв.м., актуван с АОС №42167/11.05.2017 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от
Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен,
УПИ ІV, кв.621а, източна индустриална зона,
представляващ павилион с идентификатор
56722.652.224.1 - едноетажна нежилищна сграда с предназначение: административна, делова
сграда със застроена площ 152кв.м., актуван с
АОС №42167/11.05.2017 г.
2. Безвъзмездното право на ползване да бъде
учредено за срок от 10 /десет/ години, като
Спортен клуб „ДСД БОКСИНГ” извърши инвестиции в размер на 100 000 лева.
3. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на
Сдружение „Спортен клуб ДСД БОКСИНГ”,
Плевен.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване на имота по т.1, съгласно действащите законови разпоредби и условията на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2
и ал.4 от Закона за общинската собственост
и чл.62, ал.3 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-1627/15.02.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1236/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право
на ползване на Народно читалище „Пробуждане 1897” - с. Пелишат, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Пелишат, актуван с АОС №31715/17.11.2000 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, §4 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за народ-
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ните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за общин- Р Е Ш Е Н И Е №1238/28.02.2019 г., гр. Плевен
ската собственост и чл.62, ал.2 от Наредба №7 ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно
на Общински съвет - Плевен,
за управление на Регионално управление на
образованието - Плевен, недвижим, нежилиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
щен имот - частна общинска собственост,
Р Е Ш И:
представляващ 11 броя офиси, находящи се в
1. Да се учреди безвъзмездно право на полз- административната сграда на ул. „Д. Конване на Народно читалище „Пробуждане 1897” стантинов” №23, гр. Плевен, актуван с АОС
- с. Пелишат върху недвижим, нежилищен №39762/25.11.2013 г.
общински имот, представляващ масивна двуе- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
тажна сграда за култура и изкуство с иденти- ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
фикатор 55765.301.486.1 със застроена площ и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от
514 кв.м., актуван с АОС №33868/17.03.2005 г. Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2
2. Безвъзмездното право на ползване да се уч- от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
реди за срок от 5 /пет/ години.
3. Консумативните разходи, свързани с текуОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
щото обслужване и поддръжка на имота по т.1,
Р Е Ш И:
както и такса смет са за сметка на Народно чи- 1. Да се предостави безвъзмездно за управлеталище „Пробуждане 1897” - с. Пелишат.
ние на Регионално управление на образова4. Упълномощава Кмета на Община Плевен нието /РУО/ - Плевен за срок от 5 /пет/ години,
да сключи с представляващия Народно читали- недвижим, нежилищен имот - частна общинска
ще „Пробуждане 1897” - с. Пелишат, договор собственост, находящ се в град Плевен, ул. „Д.
за безвъзмездно право на ползване съгласно Константинов” №23, град Плевен, актуван с
действащите разпоредби и условията по пре- АОС №39762/25.11.2013 г., представляващ:
дходната точка.
- част от самостоятелен обект в сграда с иденМотиви: Настоящото решение е прието на тификатор 56722.660.765.2.7 - офиси №№323,
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 324, 325, 326, 327, 328 329 и 330 с обща площ
т.8 от Закона за местното самоуправление и 115 кв.м., находящи се на четвъртия етаж в адместната администрация, §4 от Преходните и министративната сграда;
заключителни разпоредби на Закона за народ- - част от самостоятелен обект в сграда с иденните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за общин- тификатор 56722.660.765.2.8 - офиси №№435,
ската собственост и чл.62, ал.2 от Наредба №7 443 и 444 с обща площ 48 кв.м., находящи се на
на Общински съвет - Плевен, по предложение петия етаж в административната сграда.
от Георг Спартански - Кмет на Община Пле- 2. Консумативните разходи, свързани с текувен, с вх.№ ОбС-1630/15.02.2019 г., на заседа- щото обслужване и поддръжка на имота, какние на Общински съвет - Плевен, проведено на то и данък сгради и такса битови отпадъци за
28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 23 от днев- имота са за сметка на Регионално управление
ния ред, и е подпечатано с официалния печат на образованието /РУО/ - гр.Плевен.
на Общински съвет - Плевен.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: да сключи договор за безвъзмездно управление
Мартин Митев на имота по т.1, съгласно действащите разпоР Е Ш Е Н И Е №1237/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право
на ползване на Народно читалище „Асен Златаров - 1939” - с. Къшин, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Къшин, актуван
с АОС №31715/17.11.2000 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, §4 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Асен Златаров 1939”
- с. Къшин върху недвижим, нежилищен общински имот, представляващ помещение - библиотека с площ 40 кв.м., находящо се на втория
етаж от масивна двуетажна сграда - кметство,
актуван с АОС №31715/17.11.2000 г.
2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди за срок от 5 /пет/ години.
3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота по т.1,
както и такса смет са за сметка на Народно читалище „Асен Златаров 1939” - с. Къшин.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен
да сключи с представляващия Народно читалище „Асен Златаров 1939” - с. Къшин договор
за безвъзмездно право на ползване съгласно
действащите разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, §4 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1631/15.02.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

редби и условията на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от
Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1620/07.02.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 52,
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 №1239/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части
от имоти - публична общинска собственост,
на територията на град Плевен за поставяне
на преместваеми съоръжения - павилиони
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79,
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдадат по наем за срок от 5 /пет/
години, части от имоти - публична общинска
собственост, представляващи три броя терени, с размер 3,00/4,00 м. и с площ 12,00 кв.м.,
всеки от тях, за поставяне на преместваеми
съоръжения 3 павилиона за продажба на
траурни свещи, венци и кръстове, в съответствие с Решение №901/29.03.2018 г. на Общински съвет - Плевен, находящи се в град
Плевен, гробищен парк „Стадиона”, УПИ ІІ,
кв.567а по плана на град Плевен, на основание одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 21.12.2018 г.
2. Да се отдадат под наем за срок от 5 /
пет/ години, части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 3 броя
терени, с размер 3,00/4,00 м. с площ 12,00
кв.м., всеки от тях, за поставяне на преместваеми съоръжения - 3 павилиона за продажба на траурни свещи, венци и кръстове в
съответствие с Решение №901/29.03.2018 г.
на Общински съвет - Плевен, находящи се
в град Плевен, Гробищен парк „Горнопле-

брой 61
11.03.2019 г.
венските гробища”, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1388 по плана на град
Плевен, на основание одобрена от Главния
архитект на Община Плевен схема за поставяне от 21.12.2018 г.
3. Отдаването под наем на имотите по т.1 и
т.2 да стане при първоначална наемна цена в
размер на 3,00 лв./кв.м. или съответно 36,00лв.
без ДДС за един брой павилион с площ 12,00
кв.м. и депозит, изчислен в съответствие с разпоредбата на чл.79, ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен.
4. Отдаването под наем на имотите по т.1 и
т.2 да се извърши чрез публичен търг с тайно
наддаване чрез предварително представяне на
предложения от участниците в администрацията на Община Плевен.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе
публичния търг за отдаване под наем на имотите по т.1 и т.2.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено от него лице да сключи договор за наем със спечелилия участник, съгласно
протокола от тръжната комисия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската 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-1637/19.02.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

№1154/29.11.2018 г. 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 самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3
и чл.4 от Закона за общинската 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-1501-1/06.02.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 №1241/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на
имоти с начин на трайно ползване - пасища,
мери и ливади от Общинския поземлен фонд,
приети с Решение №912/29.03.2018 г. на Общински съвет - Плевен и приемане на пазарна
оценка за отдаване под наем за стопанската
2018-2019 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,

§2. Изменя §2 от Решение №1190/31.01.2019
г. на Общински съвет - Плевен, като придобива
следната редакция:
§2. Измененията по §1, да се прилагат съгласно процедури, одобрени с Решения №№ 1157 и
1158 от 29.11.2018 г. на Общински съвет - Плевен, а в частта на т.3 влизат в сила от 01.03.2019
г.”
Мотиви: Настоящото решение е прието
на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.5
от Закона за автомобилните превози, чл.8,
ал.4, във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба №2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози с автобуси (Загл. изм.
ДВ, бр.44 от 2011 г.) и чл.19 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.16в, ал.1
от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози с
автобуси (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011 г.), по
предложение от Мартин Митев -Председател
на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС1503-1/18.02.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.02.2019
г., Протокол № 52, точка 30 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Допълва Списък на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската
2018/2019 г., землище Върбица ЕКАТЕЕ 12752, Р Е Ш Е Н И Е № 1243/28.02.2019 г., гр. Плевен
съгласно Приложение №1, неразделна част от ОТНОСНО: Удължаване продължителносРешение №912/29.03.2018 г. на Общински съ- тта на текущото заседание на Общински съвет - Плевен, както следва:
вет - Плевен
(Виж Таблицата)
На основание чл.46, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
Мотиви: Настоящото решение е прието на неговите комисии и взаимодействието му с обоснование чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, щинската администрация за мандат 2015-2019
Р Е Ш Е Н И Е №1240/28.02.2019 г., гр. Плевен т.8 от Закона за местното самоуправление и година
ОТНОСНО:
Изменение
на
Решение местната администрация, по предложение от
№1154/29.11.2018 г. на Общински съвет - Пле- Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
вен
с вх.№ ОбС-1221-1/20.02.2019 г., на заседание
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, на Общински съвет - Плевен, проведено на Удължава продължителността на текущото
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 28.02.2019 г., Протокол № 52, точка 28 от днев- заседание на Общинския съвет с два часа.
Председател на Общински съвет - Плевен:
и местната администрация, чл.12, ал.3 и чл.4 от ния ред, и е подпечатано с официалния печат
Мартин Митев
Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен:
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
Мартин Митев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш Е Н И Е №1244/28.02.2019 г., гр. Плевен
Р Е Ш И:
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устрой§1. Изменя Решение №1154/29.11.2018 г. на Р Е Ш Е Н И Е №1242/28.02.2019 г., гр. Плевен ствен План - Парцеларен план на елементите
Общински съвет - Плевен, както следва:
ОТНОСНО:
Изменение
на
Решение на техническата инфраструктура за прот. 1 от Решение №1154/29.11.2018 г. на Об- №1190/31.01.2019 г. на Общински съвет - Пле- карване на трасета на водопроводни отклощински съвет - Плевен придобива следната вен
нения до поземлен имот с идентификатор
редакция:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 87597.31.20, в местността „Клисовица” в
„т.1. Да се предостави безвъзмездно за уп- ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправле- землището на с. Ясен
равление на Висшия съдебен съвет за нуж- ние и местната администрация, чл.17, ал.5 На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21,
дите на Районна прокуратура - Плевен, за от Закона за автомобилните превози, чл.8, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самосрок от 10 (десет) години, недвижим, нежи- ал.4, във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба №2 управление и местната администрация, чл.8
лищен имот - частна общинска собственост, от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвър- от Закона за общинската собственост, на оснаходящ се на ул. „Васил Левски” №176, ждаване на транспортни схеми и за осъщест- нование чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б,
град Плевен, представляващ част от масивна вяване на обществени превози с автобуси ал.1 от Закона за устройство на територията,
административна сграда - втори етаж, със- (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011 г.) и чл.19 от За- чл.18 от Закона за опазване на земеделските
тоящ се от 10 броя самостоятелни обекти с кона за автомобилните превози и във връзка с земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилаидентификатори от 56722.659.437.2.30 до чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за гане на Закона за опазване на земеделските
56722.659.437.2.39 и 2 броя сервизни поме- условията и реда за утвърждаване на транс- земи,
щения с обща площ 198 кв.м. и част от тре- портни схеми и за осъществяване на общестти етаж, състоящ се от 4 броя самостоятелни вени превози с автобуси (Загл. изм. ДВ, бр.44
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
обекти с идентификатори от 56722.659.437.2.8 от 2011 г.),
Р Е Ш И:
до 56722.659.437.2.11 и 2 броя сервизни по1. Разрешава изработването на проект за ПодОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
мещения с обща площ 107,50 кв.м., актуван с
робен устройствен план - Парцеларен план на
Р Е Ш И:
АОС №39026/17.06.2013 г.”
елементите на техническата инфраструктура
Изменя
§1,
т.3
от
Решение за прокарване на трасета на водопроводни от2. в т.2 от Решение №1154/29.11.2018 г. на §1.
Общински съвет - Плевен, второто изречение №1190/31.01.2019 г. на Общински съвет- Пле- клонения до поземлен имот с идентификатор
вен, като придобива следната редакция:
придобива следната редакция:
87597.31.20, в местността „Клисовица” в зем„Консумативните разходи, свързани с ползва- „т.3. Утвърждава междуселищна автобусна лището на с.Ясен преминаващи със сервитут
нето и поддържането на имота, са за сметка на линия Плевен - Бохот, с нови маршрутни раз- през следните поземлени имоти:
писания, неразделна част от Приложение №1, За питейна вода - 33.428, с начин на трайно
Районна прокуратура - Плевен”
§2. В останалата си част Решение т.12 на Общинска транспортна схема”
ползване - за линии на релсов транспорт - публична държавна собственост; 31.57 с начин на
трайно ползване - за селскостопански, горски,
Таблица към Р Е Ш Е Н И Е №1241/28.02.2019 г., гр. Плевен
ведомствен път - публична общинска собственост.
Имот
Начин на
Наем
Наем на
Имот
№
Площ,
За промишлена вода - 31.57, с начин на трайно
№ Землище
№ по
трайно Категория
лв./дка./
имота
по КВС Местност ползване
дка
КККР
год.
лв./год.
ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.
23 ВЪРБИЦА 318.17
000337
КРАЙ
Пасище,
Х
12,708
Мера
ІV
18,555
2. Дава съгласие за прокарване на трасета на
VІ
170,910
водопроводни
отклонения за питейна и проІІІ
214,389
мишлена вода до поземлен имот с идентифи416,562 10,60
4 416,00
катор 87597.31.20, в местността „Клисовица” в
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землището на с. Ясен, преминаващи със сервитут през поземлени имот 31.57, 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 т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия, в изпълнение
на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство
на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4
Мотиви: Настоящото решение е прието на
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, на основание
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията, чл.18
от Закона за опазване на земеделските земи
и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1640/19.02.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 28.02.2019 г., Протокол № 52,
точка 32 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 №1245/28.02.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху
засегнати имоти - общинска собственост в
землищата на с. Николаево и с.Бохот, Община
Плевен по приложения ПУП - ПП за изграждане на АМ „Хемус”, участък от км 122+260 до
км 139+140, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на
път ІІ-35.
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.25, ал.5,
във връзка с чл.4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, при спазване
разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 от Закона за
опазване на земеделските земи, чл.45 и чл.46
от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на:
АМ „Хемус”, участък от км 122+260 до км
139+140, включително пътен възел „Плевен”
и център за управление при км 18+501 на път
ІІ-35, преминаващо със сервитут през следните
поземлени имоти:
Землище с. Николаево: ПИ 31.81 с начин на
трайно ползване - пасища, мери - публична
общинска собственост; ПИ 32.99 с начин на
трайно ползване - полски пътища - публична
общинска собственост; ПИ 32.100 с начин на
трайно ползване - полски пътища - публична
общинска собственост; ПИ 32.101 с начин на
трайно ползване - полски пътища - публична
общинска собственост; ПИ 33.16 с начин на
трайно ползване - полски пътища - публична
общинска собственост; ПИ 36.37 с начин на
трайно ползване - полски пътища - публична
общинска собственост; ПИ 38.24 с начин на
трайно ползване - полски пътища - публична общинска собственост; ПИ 41.2 с начин
на трайно ползване - гори в земеделски земи
- частна общинска собственост; ПИ 41.26 с
начин на трайно ползване - полски пътища публична общинска собственост; ПИ 41.27
с начин на трайно ползване - полски пътища
- публична общинска собственост; ПИ 41.29
с начин на трайно ползване - полски пътища - публична общинска собственост; ПИ
137.12 с начин на трайно ползване - гори в
земеделски земи - частна общинска собственост;

брой 61
11.03.2019 г.
Землище Бохот: ПИ 107.36 с начин на трайно
ползване - полски пътища - публична общинска собственост; ПИ 107.37 с начин на трайно
ползване - полски пътища - публична общинска собственост; ПИ 180.45 с начин на трайно
ползване - пасища, мери - публична общинска собственост; ПИ 180.48 с начин на трайно
ползване -пътища ІV клас - публична общинска собственост.
2. Съгласието по т.1 се дава за срок от 5 (пет)
години.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
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.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона
за общинската собственост, чл.25, ал.5, във
връзка с чл.4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, при спазване
разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 от Закона за
опазване на земеделските земи, чл.45 и чл.46
от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1639/19.02.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 28.02.2019 г., Протокол № 52, 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 № 1246/28.02.2019 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.34 от приетия дневен
ред относно промяна границите на съседни
поземлени имоти по Проект за изменение на
действащия Подробен устройствен план - План
за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ, кв.182а
по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3,
във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, внесено от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1638/19.02.2019 г., за следващо заседание.
Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
5800 гр. Плевeн, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 800 700, факс: +359 84 42 30
ел.поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
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ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата,
чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД 10-141/13.02.2019 г. на Кмета на Община Плевен

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”
НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ИЛИЯ БЕШКОВ” - ПЛЕВЕН

Място на работа - Художествена галерия „Илия Бешков”
Характер на работа - организация, ръководство и контрол на цялостната работа в галерията.
Правоотношението с директора на галерията е срочно - 5 години, съгласно чл.28, ал.6 от
Закона за културното наследство.
I.Изисквания за длъжността
Минимални изисквания:
*Образование - висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;
*Професионално направление - изобразително изкуство или теория на изкуствата;
*Професионален опит - 3 години в съответното професионално направление;
*Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се считат:
*Присъдени научни степени;
*Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
*Участието в разработването и реализацията на програми и проекти;
*Чуждоезикова подготовка;
*Компютърна грамотност.
II.Начин на провеждане на конкурса
1.Защита на концепция за дейността и развитието на ХГ „Илия Бешков” за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
2.Събеседване.
III.Необходими документи за участие в конкурса:
1.Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
2.Документ за самоличност /копие/;
3.Документ за трудов стаж /копие/;
4.Медицинско свидетелство;
5.Професионална автобиография;
6.Документ за завършено образование /копие/;
7.Свидетелство за съдимост;
8. Концепция за дейността и развитието на ХГ „Илия Бешков” за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях в 7 /седем/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
- Анализ и оценка на състоянието на галерията, основни проблеми на функционирането й;
- Тенденции и възможности за развитието на галерията като културен и научен институт и
мястото й в музейната мрежа;
- Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътища за постигането
им;
- Мерки за реализирането на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторска
дейност на галерията;
- Етапи на реализация на концепцията.
При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната
характеристика за конкурсната длъжност.
IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:
Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4 в едномесечен срок от датата
на публикуването на обявата. За справка тел. 064/881 227 - Дирекция „Човешки ресурси”.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви
и съобщения в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен и на официалния сайт на Община Плевен.
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О Б Я В Л Е Н И Е
№ ТСУ-92-10040-1
гр. Плевен 11 .02.2019 г.
Община Плевен на основание чл.135,
ал.7, във връзка с ал.124б, ал.2 от Закона
за устройство на територията съобщава на
заинтересованите собственици, че със заповед
№РД-02-15-25/05.02.2019 г. е допуснато:
Изработване на проект на ПУПпарцеларен план за обект: АМ „Хемус”,
участък от км 122+260 до км 139+340,
включително пътен възел „Плевен” и
център за управление при км 18+501
на път II-35, землищата на с.Каленик,
община Угърчин, област Ловеч; с.Лисец,
с.Баховица и с.Славяни, община Ловеч,
област Ловеч; с.Николаево и с.Бохот,
община Плевен, област Плевен.
арх.Явор Йорданов /п/
Началник отдел „ТСУ”
съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.
на Кмета на Община Плевен

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
5800 гр. Плевeн, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 800 700, факс: +359 84 42 30
ел.поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

О Б Я В Л Е Н И Е
№ ТСУ-92-10054-1
гр. Плевен 19.02.2019 год.
Община
Плевен на основание чл.135,
ал.7 от Закона за устройство на територията
съобщава на заинтересованите собственици,
че със заповед № РД-12-86/18.02.2019 год. е
допуснато:
Изменение на Подробен устройствен
план - План за регулация за урегулирани
поземлени имоти V-101 и І-100а, ІV-102, VІ100 в кв. 25 по плана на гр. Плевен.
арх. Мариана Исусова
Директор Дирекция „УТ”
/съгл. Заповед №РД-10-1305/12.09.2018 г.
на Кмета на Община Плевен/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
5800 гр. Плевeн, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 800 700, факс: +359 84 42 30
ел.поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ-92-10043-1
гр. Плевен 13.02.2019 г.

№ ТСУ-92-10044-1
гр. Плевен 13.02.2019 г.

№ ТСУ-92-10049 -1
гр. Плевен 15.02.2019 год.

№ ТСУ-92-10046-1
гр. Плевен 14.02.2019 г.

Община Плевен на основание чл.135, ал.7
от Закона за устройство на територията
съобщава на заинтересованите собственици,
че със заповед №РД-12-70/11.02.2019 г. е
допуснато:

Община Плевен на основание чл.135, ал.7
от Закона за устройство на територията
съобщава на заинтересованите собственици,
че със заповед №РД-12-71/11.02.2019 г. е
допуснато:

Община
Плевен на основание чл.135,
ал.7 от Закона за устройство на територията
съобщава на заинтересованите собственици,
че със заповед № РД-12-77/13.02.2019 год. е
допуснато:

Община Плевен на основание чл.135, ал.7
от Закона за устройство на територията
съобщава на заинтересованите собственици,
че със заповед №РД-12-79/13.02.2019 г. е
допуснато:

Изменение на Подробен устройствен
план - План за регулация за урегулирани
поземлени имоти I-25 и II-26, III -27 в кв.8а
по плана на с.Ласкар.

Изменение на Подробен устройствен
план - План за регулация за урегулирани
поземлени имоти XI-45 и V-41, VII-41,
VIII-42; V-41 и VII-41 в кв.1 по плана на
с.Къшин.

Изменение на Подробен устройствен
план - План за регулация за урегулирани
поземлени имоти V-4006 и VIIІ-4005 в кв. 4
по плана на гр. Плевен.

Изменение на Подробен устройствен
план - План за регулация за урегулирани
поземлени имоти V-730 и VI-739 в кв.19 по
плана на с.Гривица.

арх.Явор Йорданов /п/
Началник отдел „ТСУ”
съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.
на Кмета на Община Плевен

арх.Явор Йорданов /п/
Началник отдел „ТСУ”
съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.
на Кмета на Община Плевен

арх.Явор Йорданов /п/
Началник отдел „ТСУ”
съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.
на Кмета на Община Плевен
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арх.Явор Йорданов /п/
Началник отдел „ТСУ”
съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018 г.
на Кмета на Община Плевен
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140 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО
на Константинополския мирен договор от 1879 г.
На 6 октомври 2018 г., в навечерието на 141 години от Плевенската епопея 1877 г. и 140
години от подписването на Константинополския договор, които
се навършват през февруари 2019
г. Княз Никита Лобанов-Ростовски направи трето поредно дарение на Регионален военноисторически музей - Плевен с четири
литографии от ХІХ век, приложения на английските илюстровани
издания The Graphic и Илюстровани Лондонски новини и картина „Подписването на Константинополския мирен договор между
Русия и Турция, подписан на 27
януари/8 февруари 1879 г. от княз
Алексей Борисович Лобанов-Ростовски. Литографиите отразяват
действията на ген. Й. В. Гурко по
време на Руско-турската война
1877-1878 г. Картината, копие на
оригинала, е рисувана по поръчка
на дарителя княз Никита Лобанов-Ростовски от българския художник Николай Русев.
Константинополският мирен
договор от 1879 г. е пряко продължение на Санстефанския мирен
договор от 3 март 1878 г. и решенията, приети на Берлинския
конгрес 1878 г. С този договор се
потвърждават условията на Санстефанския договор и промените съгласно Берлинския договор
1878 г., състоял се по настояване
на Великите сили, които разделят
Българските земи на Княжество
България и Източна Румелия, а
Македония остава в границите на
Османската империя.
От руска страна на масата за
преговори е упълномощеният от
руския император Александър II
княз Алексей Борисович Лобанов-Ростовски, външен министър на Русия, а от турска страна - Александрос Каратеодори,
външен министър на Османската
империя и Али паша, министърпредседател на Държавния съвет.
„Потомък съм на човека,
който подписа мирния договор
между Турция и Русия - каза
при връчване на дарението княз
Никита Лобанов-Ростовски. Чрезвичайно важна е личността
на княз Алексей Борисович Лобанов-Ростовски, който като опитен
дипломат включва три пункта от
Санстефанския договор, който
факт дава възможност 6 месеца
по-късно за създаване на независимо Княжество България и
приемане на първата Българска
Конституция. В този договор са
включени трите важни пункта,
не ревизирани на Берлинската
конференция, която дава основа
на възстановяването на България
като държава. На моя дядо му се
отдаде възможността да създаде
положителен документ в преговорите със султана, защото е бил
4 години посланик в Константинопол, 15 години преди това
събитие и го свързва лично приятелство със султана. Независимо от това, че султанът е загубил
войната, той пише на император

Алексей Борисович
Лобанов-Ростовски (1824-1896)

Александър II да му прати отново
Лобанов като министър. При тези
обстоятелства Алексей Борисович Лобанов-Ростовски успява да
договори добри условия и за България, имащи отношение към създаването на Княжество България.
На 16 април 1879 година е
приета първата конституцията на
Княжество България. Новаторска, прогресивна и либерална за
времето си, Търновската конституция дефинира основополагащите закони на автономна, свободна България …”.
В интервю за Агенция „Фокус” от 10.12.2017 г., по повод 140
години от Плевенската епопея
1877 г., княз Никита ЛобановРостовски цитира изказване на
министъра на външните работи
на Руската Федерация Сергей
Лавров, който дава изключително
висока оценка на Алексей Борисович Лобанов-Ростовский като
дипломат и най-успешен министър на външните работи на Руската империя.
Последната среща от дипломатическата обиколка в Европа на
Драган Цанков и Кръстю Балабанов при руския император Александър ІІ и представения доклад
за Априлското въстание и създалата се политическа обстановка
до голяма степен допринасят за
решението на Александър ІІ да
обяви война на Турция на 12/24

април 1877 г. Въпреки че Русия
не е подготвена за война, печели
битките. На 19/31 януари 1878 г.
в Одрин е сключено примирие.
На 3 март 1878 г., с подписването
на Санстефанския мирен договор
над България изгрява свободата.
На политическата карта на Европа и света отново се появява България като независима и суверенна държава.
В края на войната руската армия стига до Цариград, но тук
се намесва Англия, която категорично заявява, че ако войската
влезе в Истанбул, ще обяви война
на Русия. Русия не е в състояние
да води нова война и е принудена да приеме това условие. Англия печели единствената война
в своята история, без да изстреля
нито един куршум. В този военен
конфликт Русия печели битката,
реално губи войната, но каузата е
спечелена. Въпреки, че мирният
договор в Сан Стефано е ревизиран от Берлинския конгрес, България отново е на политическата
карта и продължава битката за
национално обединение и независимост.
Константинополският договор
от 1879 г. възстановява мирните
отношения между Руската и Османската империи, прекъснати от
войната през 1877-1878, отваря
врати за изграждане и развитие на
Княжество България и допринася
за установяването на дипломатически отношения между Княжество България и Руската империя.
Договорът натоварва Османската империя със задължението
да плати военно обезщетение на
Русия в размер на над 802 милиона златни франка. Част от този
дълг /125 милиона лева/ е опростена през април 1909 в замяна на
съгласието на Турция да признае
Независимостта на България без
териториални и финансови компенсации.
Княз Лобанов-Ростовски се
справя успешно с мисията в Константинопол през 1879 г., за което получава чин на действителен
таен съветник и орден „Александър Невски” с брилянти. Напус-

Княз Никита Лобанов връчва дарението на Регионален Военноисторически музей Плевен, 6 октомври 2018 г.

Константинополски мирен договор между Русия и Турция, подписан на 27 януари (8) февруари 1879 г.

кайки брега на Босфора, той получава назначение като посланик
в Лондон за смекчаване отношенията с Англия.
Берлинският договор поставя
България /княжество България и
Източна Румелия/ в положението
на дебитор към кредиторите на
сюзерена в Константинопол. Към
това се добавя и изплащането на
окупационния дълг към Русия.
Значителни средства обвързват
Българското княжество с изпълнение задължението по Берлинския договор за дострояване
Източните железници по направлението Виена - Белград - София
- Константинопол. Върху Българското правителство се прехвърля
и натрупания от Високата порта
дълг към английски банки във
връзка с ж.п. линията Русе - Варна. Тези задължения натоварват
България още от 1878-1879 г. с големи плащания, поради васалния
статут на Княжеството - годишно:
2.272 млн. златни лева за трибута
към султана във връзка с изплащането на военната контрибуция
на Русия, наложена на Османската империя като победена страна
във войната 1877-1878 г.
В края на първото десетилетие
след Освобождението годишният
трансфер по външните задължения на хазната, произтичащи от
Берлинския договор достига 10.5
млн. златни лева. В същото време
на преден план се явява необходимостта от голям финансов ресурс
във връзка с институционалното
устройство и стопанското структуриране в държавата във връзка
с усилията за догонване европейското развитие. Кредитирането се
превръща във важен механизъм
в паричната политика, чрез който възможно най-благоприятно
се въздейства върху държавния
бюджет и платежния баланс.
Този механизъм играе съществена роля при инвестирането на
сериозни финансови ресурси в
националната икономика. В този
смисъл на финансови отношения
външният държавен дълг става
доминанта и в дипломацията.
Взаимоотношенията на правителствата с банковия капитал се
обвързват пряко с външнополитическата дейност на кредитира-

щите и кредитирани държави. Започва да действа междудържавна
заемна политика, неотменна част
от която е и България за повече от
век. България се оказва в обсега
на заемната политика с акта на
самото възстановяване на българската държавност.
На 29 май 1902 г., в навечерието на 25-та годишнина от
Шипченската епопея 1877 г., българският княз Фердинанд І, придружен от Драган Цанков - председател на Народното събрание,
ген. Стефан Паприков - военен
министър, ген. Радко Димитриев
- началник щаб на българската армия и представители на Комитет
„Цар Освободител Александър
ІІ” с председател Стоян Заимов,
пристига на официално посещение в Русия по повод коронацията
на руския император. Българската делегация поднася на Николай
ІІ художествен адрес и подарък
„като символ на високочтима
памет от българския народ към
Царя Освободител Александър ІІ
и единение с Русия”. Княз Фердинанд І и император Николай ІІ
произнасят поздравителни слова,
които представят вижданията за
междудържавните отношения и
перспективите за по-нататъшното
им развитие в благоприятна светлина и за двата народа.
Два дни след официалното
посещение на българската делегация в Санкт Петербург, на 31
май 1902 г., е подписана първата двустранна военна конвенция
между България и Русия. На 7
юни 1902 г. българската държава
сключва договор за заем, който
покрива висящите задължения
от външния дълг. Финансовата
криза е овладяна през 1902 г. и за
страната се открива благоприятна
възможност за развитие на икономиката и укрепване на държавния
стабилитет. След възстановяване
на отношенията с Русия, тя заема
основно място в стратегическите
прогнози на княз Фердинанд І за
решаване на националното обединение и признаване на независимостта на България.
Емилия Зорнишка
Директор на Регионален
Военноисторически музей
Плевен

