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ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
бр. 62, год. V, 10 април 2019 г., разпространява се безплатно

Започна първото за годината
измиване на града
В края на март започна първото за тази година измиване на
града. Предстои почистващите фирми да представят пълен
график на улиците, където ще
се извършват дейностите. Измиването ще продължи до пълното
покриване на графиците. Преди

това ще бъдат почистени отводнителните шахти. Фирмите изпълнителки са „FCC” ЕООД и
„Астон Сервиз” ООД съгласно
подписани договори след проведена обществена поръчка с
предмет „Поддържане на чистотата - миене, метене на улици,

тротоари, площадни пространства, спирки на обществения
транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци в гр.
Плевен”.
Тази година за първи път
уличната мрежа на Плевен ще
бъде измита три пъти.

Договор за разработване
на Комплексна програма за
качество на атмосферния въздух за периода 2021-2025 г.
на община Плевен подписаха

в Министерство на околната
среда и водите (МОСВ) кметът
на Общината Георг Спартански и министър Нено Димов.
Инвестицията - безвъзмезд-

на финансова помощ от ОП
„Околна среда”, е в размер на
245 945,59 лв.
Стратегическата цел на разработването е да се осигури
здравословна среда за живот на
хората и висока степен на защита на околната среда. Целева
група е населението на община
Плевен. Ще бъдат изпълнени
няколко основни дейности подготовка на проектно предложение, на документации за
възлагане на обществени поръчки, разработване на Комплексна
програма, изпълнение на мерки за информация и комуникация. Общата продължителност
за изпълнение на проекта е 23
месеца, а времето за физическо
изпълнение на дейностите - 18
месеца.

064 / 800 402
064 / 800 290

На 3 април 2018 г. от 11:30 часа на площада на гр.Тръстеник се проведе официална церемония по откриване на обект „ Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа
на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ - етап IА “, по проект
BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“, договор за БФП № BG16M1OP002-1.006-0004-C01 от 18.01.2017 г., който е единственият
партньорски в страната. Проектът се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни
ВиК проекти“ към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните
ресурси“ на Приоритетна ос 1 „Води“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.
Домакин на събитието бяха г-жа Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия
и г-н Стефан Милев – Зам.кмет на Община Плевен; присъстваха още: представители
на фирмите-изпълнителки на дейности за обектите в гр. Тръстеник, представители на
институциите, съпричастни с изпълнението на дейностите.
С изпълнението на обект Тръстеник е изградена 31 776 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина
38 676 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 094 м. Към обекта е изградена и
Канализационна помпена станция.
Общата стойност на изпълнените СМР е около 27,32 млн лв. без ДДС, от тях близо
24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и около 2,76 млн. лв. - собствен принос.
Проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“ е със срок за изпълнение на дейностите 36 месеца и е на стойност 117 150 300,52 лв. с ДДС. От тях: 74 724
890,91 лв. от Европейския кохезионен фонд, 13 186 745,46 лв. национално финансиране,
4 935 204,57 лв. съфинансиране от Община Плевен и 4 941 408,63 лв. съфинансиране
от Община Долна Митрополия. Общо 12 686 жители ще се ползват от по-качествено
водоснабдяване, 130 780 ще бъдат с подобрено пречистване на отпадните води, което определя проекта като инвестиция в здравето и качеството на живот на хората от региона.

ОБЩИНА
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Кметът подписа договор
с МОСВ за програма за подобряване
качеството на въздуха

ОБЩИНСКИ
МЕДИЕН
ЦЕНТЪР

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран воден цикъл
Плевен - Долна Митрополия“, по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от Община Плевен и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз иУправляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

„Акцент” - явление в музикалната
култура на Плевен и България
Четете на стр. 8

ОБЩИНА
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10.04.2019 г.
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Посланикът на Беларус:

Страните ни имат
потенциал за икономическо
сътрудничество
На първо посещение в Плевен от началото на своя мандат
беше посланикът на Беларус
н. пр. Александър Лукашевич.
Активизирането на икономическите отношения между двете
страни беше основна тема на
разговорите по време на среща с
кмета на Общината Георг Спартански. Стокооборотът между
България и Беларус възлиза на
113 млн. долара годишно, което
не е желаният резултат, посочи
посланикът. „Но нашият бизнес
заявява интерес към бутилиране

на български вина и към пресни
български плодове и зеленчуци.
Тези продукти са добре познати
у нас и нямат нужда от допълнителна реклама”, убеден е дипломатът. Той предостави списък
на фирми, които са готови да
работят с български партньори.
Наши представители ще бъдат
поканени на икономически форуми, които ще се проведат в
градовете Гомел, Брест, Могильовск, планира се и среща на
побратимените градове от двете
страни. „Това са целенасочени

стъпки за възраждането
на общите бизнесконтакти”, каза посланик
Лукашевич.
По време на срещата са обсъдени и
партньорските връзки
между Плевен и град
Брест. Брестката свободна икономическа зона е също добра
възможност за икономическо
сътрудничество, от която вече
се възползват някои български
градове, към които Плевен може
да се присъедини. Здравният ту-

Въведена е денонощна
въоръжена охрана на всички
гробищни паркове
След процедура за обществена поръчка, от 1 април тази
година се въвежда денонощна
въоръжена охрана в трите гробищни парка в Плевен. Гробищата до Стадиона и на Чаира
ще се охраняват от „Петромакс
секюрити груп” ООД - Плевен, а Горноплевенските гробища - от софийската „Груп-7”
ЕООД. Фирмите ще осигурят
служители на двусменен режим на работа, оборудвани със
съответните технически средства за защита и поддържане
на комуникация. Във всяка от
смените се предвижда охранителите да правят минимум
по шест вътрешни обхода на
обектите.
Стойността на договорите
за охрана на гробищните паркове до Стадиона и на Чаи-

ра е 34 123,20 лв. /без ДДС/
всеки, а този за Горноплевенски гробища - 34 164 лв. /без
ДДС/. Срокът на действие е
12 месеца.
„С мярката Община Плевен
цели предотвратяването на вандалски прояви, кражбите на паметници, надгробни аксесоари
и растителност, ограничаване
на достъпа на каруци, скитници и просещи. Денонощната
охрана е по-скъпа, но идеята
ни е хората, отишли да почетат
паметта на близките си, да не
бъдат обезпокоявани”, обясни
кметът Георг Спартански. Това
е поредна стъпка във водената
последователна политика по
отношение на гробищните паркове, след като миналата година
бяха ремонтирани обредните
домове в тях, беше извършено

извънредно окосяване на тревата, тампонирани бяха дупки в
пътя до парк „Чаира”. Тази година дейностите продължават с
компрометираните алеи, които
ще бъдат насипани с фрезован
материал, ще бъде прочистена
и растителността покрай пътя
за гробищния парк.
Община Плевен подготвя
документация за обявяване на
търг за разполагане на павилиони за продажба на църковни
свещи и артикули, за да не се
дава възможност на спекуланти да извършват нерегламентирана дейност.
През годината ще продължат и дейностите по облагородяване на трите гробищни парка. Това ще става със средства
от собствените приходи в бюджета на Община Плевен.

ризъм е друга перспектива, която се разкрива, защото Беларус
се интересува от оздравителни
бази най-вече за деца, посочи
още Александър Лукашевич.

България и Беларус имат воля
за оживяване на бизнесконтактите, затова и тази среща няма
да е последна, единодушни бяха
участниците в срещата.

Нови детски площадки ще радват
децата от три детски ясли в Плевен
Нови, красиви и функционални площадки за игра, общо 16 на
брой, ще бъдат изградени в три детски ясли в града ни. Проектната документация вече е внесена в Община Плевен.
В двора на детска ясла „Латинка” ще бъдат обособени 6 детски площадки, толкова ще са и в детска ясла „Мир”, четири нови
пространства за игра ще допълнят общата площадка в детска ясла
„Асен Халачев”, където ще бъде запазен съществуващият външен
басейн. Екипът проектанти от „Би Ес Проект” ЕООД е предвидил
и в трите детски заведения да бъде поставена каучукова ударопоглъщаща настилка в различни цветове и форми. Нова ще е настилката и по алеите около сградите. На всяка детска площадка
ще бъдат монтирани пързалки, двойни люлки тип „махало”, клатушки, а за първи път пясъчниците ще бъдат със сенници, което е
съобразено с възрастта на малките деца от яслените групи.
Документацията съдържа и фитосанитарна оценка на съществуващата растителност. Предвидено е ниски храсти да отделят и
оформят композиционно всяка една от площадките, ще бъдат засадени и широколистни дървета. Нова водопроводна инсталация с
градински хидранти ще улеснява грижата за зеленината. Ще бъде
монтирано и алейно осветление. По индивидуални проекти над
пейките за сядане в детска ясла „Латинка” ще бъде изградена пергула, а в детска ясла „Асен Халачев” ще бъдат оформени кръгли
пейки около две съществуващи дървета, които остават в границите на площадките.
Проектът за основен ремонт на дворните пространства и
площадките за игра в трите детски ясли е публикуван на Интернет страницата на Община Плевен - https://www.pleven.bg/
bg/investitsionni-proekti/osnoven-remont-na-dvorno-prostranstvoi-ploshtadka-za-igra-na-dya-asen-halachev-dya-latinka-dya-mirdyachayka-shtastlivo-detstvo-i-dya-druzhba. Предстоят процедури по
съгласуване с РИОСВ и РЗИ, след което той ще бъде внесен за
разглеждане от Експертния съвет по устройство на територията.
Средствата за изпълнение на проекта са предвидени в Инвестиционната програма на Община Плевен за тази година като целева
субсидия за капиталови разходи.

Кметът връчи плакет на Община Плевен на посланик Ирит Лилиан
Посланикът на Държавата Израел н. пр. Ирит Лилиан
беше на официално посещение
в Плевен. Тя участва в дискусия на тема „Толерантността”, в
която се включиха младежи от
плевенски училища. След нея тя
се срещна с кмета Георг Спартански, а предмет на разговорите бяха историята, културата и
забележителностите на нашия
град. Двамата обсъдиха и съвременното развитие на града
и региона, икономиката, важните инфраструктурни проекти и
направените инвестиции. Теми

на срещата бяха и двустранните отношения между България и
Израел, както и тенденциите в
сферата на образованието в двете страни и адекватността му да
отговаря на днешните реалности.
В знак на уважение към посланик Лилиан и нейната страна Георг Спартански връчи на
дипломата плакет на Община
Плевен.
По-късно двамата заедно с
представители на РОЕ „Шалом”
- Плевен, поднесоха цветя на
плочата, поставена в памет на
загиналите в нощта на 11 юли

1944 година при опожаряването
на еврейския лагер в парк „Кайлъка”.
Вечерта н. пр. Ирит Лилиан
откри изложба „Израелски открития и разработки, променили света” в Регионалния исторически музей. Тя присъства и на
осветяването в синьо на символа на Плевен - Параклиса мавзолей „Св. Георги Победоносец”,
в знак на съпричастност към
всички, страдащи от аутизъм.
Инициативата на Асоциация
„Аутизъм днес” се проведе под
патронажа на посланика.

брой 62
10.04.2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е №1247/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №9 за ползване на пасища,
мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица,
поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37и от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, във връзка с чл.98 и
сл. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.11, ал.3,
чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване
изискванията на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №9 за ползване на пасища и мери-публична
общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за
отглеждане на животни или на лица, поели задължение
да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, както следва:
§1. Чл.13, ал.3 придобива следното съдържание:
„ал.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят
на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно
определяне на площта за ползване, като нормата на
площите, които ще се разпределят съобразно броя и
вида на регистрираните пасищни селскостопански животни е следната:
- не повече от 15 дка. За 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория;
- 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) породи, 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;
- на правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко
или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по
дейностите по подмерки „Плащания за преминаване
към биологично земеделие” и „Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление
на биологично животновъдство, се разпределят имоти
до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от
категорията на имотите.”
§2. Чл.14, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:
„ал.3. При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв.м. и не повече
от 10 кв.м. площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от:
1. десет км. от регистриран пчелин за производство н
на елитни пчелни майки и разерватни пчелини.
2. пет км. от регистрирани репродуктивни пчелини за
производство на племенни пчелни майки.
3. три км. от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин.
§3. Чл.14, ал.1, се изменя и придобива следната редакция:
„ал.1. За устройване на постоянни пчелини с над 10
пчелни семейства, на собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл.8 от Закона за пчеларството и
на основание чл.37п от ЗСПЗЗ, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.”
ІІ. Наредбата за изменение на Наредба №9 за ползване на пасища и мери-публична общинска собственост
и предоставянето им за индивидуално и общо ползване
на земеделски стопани за отглеждане на животни или
на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, влиза в сила 7 дни от
публикуването й 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.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.98 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона
за нормативните актове, при спазване изискванията
на чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.75, 76,
77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1166-5/20.02.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019
г., Протокол № 53, 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 №1248/28.03.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба №18 за реда
за управление, ползване и разпореждане с общински
жилищни имоти
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.11, ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл.28 от
Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от
Административнопроцесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти,

приета с Решение №466/21.04.2005 г. на Общински
съвет - Плевен.
2. Приема нова Наредба №18 за реда, за управление,
ползване и разпореждане с общински жилищни имоти.
3. Наредбата влиза в сила от 01.05.2019 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3 и чл.26 от Закона за нормативните
актове, при спазване изискванията на чл.28 от Закона
за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, по предложение от
Петя Василева и Йордан Грижов, общински съветници от ПП „ГЕРБ”, с вх.№ ОбС-1491/24.10.2018г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
20.12.2018 г., Протокол № 50, 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 №1249/28.03.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл.21,
ал. 2 от Закона 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 2019г.
1. Перспективният експлоатационен план за паша в
землищата на Община Плевен е съобразен с допустимото натоварване за видовете животни, определен с
Национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
1.1 Допустимото натоварване на мерите, пасищата и
ливадите 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) породи, 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.
целенасочена паша в началото на вегетацията;
- да не се допуска струпване на животните на едно и
също място, 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 начинът 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, пасищата 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
разпоредбите 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 ливадите. 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, събра-

ните камъни 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 ускоряване на повърхностния отток.
4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване 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 химизация на
неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.
5. При необходимост, частите от мерите и пасищата,
предназначени за изкуствени пасища да се засяват с
подходящи тревни смески.
6. Охраната на наетите пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.
7. Режим за ползване, забрани и ограничения:
7.1. Въвеждат се ограничения за ползването на пасища, включени 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 пасищни 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
посочва 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
селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект (постоянен обект) №............., регистриран в
Интегрирана информационна система на БАБХ.
- Приложение №2- Опис на видовете и броя пасищни
селскостопански животни, отглеждани в животновъден
обект - пасище (временен обект) №..........., регистриран
в Интегрирана информационна система на БАБХ.
- Приложение № 3 - Опис на собствени и ползвани
имоти с начин на трайно ползване - мери, пасища и
ливади.
2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански 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, регистрирани 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, определена
от лицензиран оценител, съгласно Приложение №1,
неразделна част от настоящото Решение.
V. Определя първоначална тръжна цена за провеждане на търг в размер на пазарна наемна цена на имот,
определена от лицензиран оценител, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото Решение.
VI. Определя срок на договорите за наем на мери, пасища и ливади от ОПФ, както следва:
- 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската
2019/2020г., за собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, и за земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, които колективно ще
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ползват мери, пасища и ливади. Договорите се сключват от кмета на Общината.
- 1 /една/ стопанска година (за стопанската 2019/
2020г.) за земеделски стопани, отглеждащи пасищни
селскостопански животни и на лица поели задължението да ги поддържат в добро земеделско 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 съответните 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 животни в регистрирани животновъдни обекти в Интегрирана информационна система на БАБХ, се сключват след подадено заявление 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, съгласно чл.37 “в” от ЗСПЗЗ и други наеми.
IX. Възлага на кмета на Община Плевен да извърши
необходимите 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 ОП „УЗГ” 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 ОП „УЗГ” и е на разположение
на заинтересованите лица.
Приложение № 3 - списък с данни за земеделските
стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите 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 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, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1641-1/20.02.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 53, 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 №1250/28.03.2019 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 ХХХІІ-652.690
- За производствени, обслужващи дейности и трафопост в кв. 617 и задънена улица (тупик) определена от
ок 478 - ок 175б - ок 175в, ПИ 652.245 по плана на гр.
Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона
за общинската собственост, чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, чл.134, ал.1, т.1 и
ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване за
урегулиран поземлен имот ХХХІІ-652.690 - За производствени, обслужващи дейности и трафопост в кв.617
и задънена улица (тупик) определена от ок478 - ок175б
- ок175в, ПИ 652.245 по плана на гр. Плевен.
2. Дава съгласие за промяна характера на задънена
улица по регулация, определена от ок478-ок175бок175в, ПИ 652.245 - 1970 кв.м. от публична общинска собственост в частна общинска собственост,
по приложено графично предложение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот
ХХХІІ-652.690 - За производствени, обслужващи
дейности и трафопост в кв.617 и задънена улица
(тупик) определена от ок478-ок175б-ок175в, ПИ
652.245 по плана на гр. Плевен.
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 устройствен
план - План за регулация и застрояване за урегулиран
поземлен имот ХХХІІ-652.690 - За производствени,
обслужващи дейност и трафопост в кв.617 и задънена
улица (тупик) определена от ок478-ок175б-ак175в, ПИ
652.245 по плана на гр. Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, чл.134, ал.1, т.1
и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията,
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1600/22.01.2018г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 53, точка 4 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

брой 62
10.04.2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е №1251/28.03.2019 г., гр. Плевен
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
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 ал.5 от Закона
за устройство на територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите, чл.6, чл.8 и чл.36, ал.1, т.2 и т.3
от Закона за общинската собсвеност, чл.2, ал.2 и чл.50
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имот
ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ, кв.182а по плана на град Плевен.
2. Дава съгласие за промяна на характера на 22 кв.м.
ид. ч. от улица, от публична общинска собственост в
частна общинска собственост, по приложена скица проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона
за устройство на територията, съгласно представена
скица - проект за ПУП-ПРЗ по т.1, за урегулиране на
новообразуван поземлен имот ХV-668.1079, кв.182а,
по плана на гр.Плевен, чрез продажба на придаваеми
135 кв.м. - идеални части от поземлени имоти с идентификатори, както следва 56722.668.67, 56722.668.70,
56722.668.71, 56722.668.64 и 56722.668.61 на „БЕТОНЕКС-НЕШКОВ И СИ-Е” СД, на стойност ..... лева
без ДДС и покупка на отчуждаеми 123 кв.м. - идеални части от поземлени имоти с идентификатори, както следва: 56722.668.65; 56722.668.68 и 56722.668.69,
собственост на „БЕТОНЕКС-НЕШКОВ И СИ-Е” СД,
на стойност ... лева без ДДС.
4. В случай на изменението на приетия в т.7, с протокол №2 от 10.01.2019 г. на ЕСУТ при Община Плевен
проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1, не бъде одобрено и не влезе в сила шест месеца след сключване
на предварителния договор, се извършва нова оценка,
въз основа на, която се сключва окончателен договор.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта за изменение
и представяне на скица - проект от Служба по геодезия,
картография и кадастър - гр. Плевен за ПУП-ПРЗ по
т.1, да сключи с „БЕТОНЕКС-НЕШКОВ И СИ-Е” СД
окончателен договор.
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.15, ал.3, във връзка ал.5 от Закона за устройство
на територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите, чл.6, чл.8 и чл.36, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за
общинската собсвеност, чл.2, ал.2 и чл.50 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1638/19.02.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №
53, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните - Плевен за работата
й през 2018 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.№ ОбС1215-1/25.03.2019г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53,
точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1657/12.03.2019г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 53, 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 №1258/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на
Програма за развитие на туризма в Община Плевен
през 2018 година
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното саР Е Ш Е Н И Е №1254/28.03 2019 г., гр. Плевен
моуправление и местната администрация, във връзка с
ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за наблю- чл.12 от Закона за туризма,
дение на Плана за развитие на Община Плевен (2014ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2020 г.) през 2018 г.
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 1. Приема Отчет за изпълнение на Програма за разадминистрация и във връзка с чл.23, т.4 от Закона за витие на туризма в Община Плевен през 2018 година.
регионалното развитие и чл.91, ал.4 от Правилника за 2. Отчета е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
прилагане на Закона за регионалното развитие,
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12 от Закона за туОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ризма, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
1. Одобрява Годишния доклад за наблюдение на из- Община Плевен, с вх.№ ОбС-1223-1/19.03.2019г., на
пълнението на Плана за развитие на Община Плевен заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
(2014-2020 г.) през 2018 г.
28.03.2019 г., Протокол № 53, точка 12 от дневния ред,
2. Текстът на Годишния доклад за наблюдение на из- и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
пълнението на Плана за развитие на Община Плевен - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
(2014-2020 г.) през 2018 г. 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
Р Е Ш Е Н И Е №1259/28.03 2019 г., гр. Плевен
за местното самоуправление и местната администраОТНОСНО:
Програма за развитие на туризма в
ция и във връзка с чл.23, т.4 от Закона за регионалното
развитие и чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Община Плевен през 2019 година
Закона за регионалното развитие, по предложение от На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното саГеорг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ моуправление и местната администрация, във връзка с
ОбС-0775-3/13.03.2019 г., на заседание на Общински чл.12 от Закона за туризма,
съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
№ 53, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официР Е Ш И:
алния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 1. Приема Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2019 година.
2. Програмата е неразделна част от настоящото Решение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен в срок до
Р Е Ш Е Н И Е №1255/28.03 2019 г., гр. Плевен
30.03.2020 г. да внесе в Общински съвет - Плевен отчет
ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на за изпълнение на програмата.
План за развитие на социалните услуги в Община Пле- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
вен през 2018 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и местната администрация, във връзка с чл.12 от Закоот Закона за местното самоуправление и местната ад- на за туризма, по предложение от Георг Спартански Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1677/19.03.2019
министрация,
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53, точка 13 от дневния
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
1. Приема Отчет за изпълнение на План за развитие съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
на социалните услуги в Община Плевен през 2018 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 самоуправление и местната администраР Е Ш Е Н И Е №1260/28.03 2019 г., гр. Плевен
ция, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
ОТНОСНО:
Освобождаване от длъжност управиОбщина Плевен, с вх.№ ОбС-0811-1/12.03.2019 г., на
теля
на
„Дентален
център І - Плевен” ЕООД и избизаседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 53, точка 9 от дневния ред, и ране на нов управител на дружеството
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
- Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон,
чл.17, ал.1, т.1 и чл.18, ал.2, т.1 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен,

Р Е Ш Е Н И Е №1252/28.03.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО:
Изпълнение
на
решения
от
№806/28.12.2017 г. до №921/29.03.2018 г., мандат
2015-2019 година
На основание чл.24, т.5 и чл.73 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен,
Р Е Ш Е Н И Е №1256/28.03 2019 г., гр. Плевен
неговите комисии и взаимодействието му с общин- ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социската администрация за мандат 2015-2019 година, и алните услуги в Община Плевен през 2020 г.
чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12
и местната администрация,
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения
Р Е Ш И:
на Общински съвет - Плевен от №806/28.12.2017 г. до 1. Приема План за развитие на социалните услуги в
№921/29.03.2018 г., мандат 2015-2019 година.
Община Плевен през 2020 г.
2. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част 2. Планът за развитие на социалните услуги в Обот настоящото решение.
щина Плевен през 2020 г. да бъде неразделна част от
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание Стратегията за развитие на социалните услуги в Общичл.24, т.5 и чл.73 от Правилника за организацията и дей- на Плевен през периода 2016 - 2020 г.
ността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии Мотиви: Настоящото решение е прието на основаи взаимодействието му с общинската администрация за ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т12 от Закона за
мандат 2015-2019 година, и чл.21, ал.1, т.24 от Закона местното самоуправление и местната администрация,
за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Общипо предложение от Постоянна комисия по „Законност, на Плевен, с вх.№ ОбС-1659/12.03.2019 г., на заседание
противодействие на корупцията, установяване конфликт на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019
на интереси и контрол по изпълнение на решенията”, с г., Протокол № 53, точка 10 от дневния ред, и е подпечавх.№ ОбС-1642/25.03.2019 г., на заседание на Общински тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
53, 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 №1257/28.03 2019 г., гр. Плевен

ОТНОСНО: Изпълнение през 2018 г. на мерки от
Програма за управление на отпадъците на теритоР Е Ш Е Н И Е №1253/28.03 2019 г., гр. Плевен
рията на Община Плевен 2016-2020 г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад на Мест- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12
ната комисия за борба срещу противообществените и т.23 от Закона за местното самоуправление и местнапрояви на малолетните и непълнолетните - Плевен за та администрация,
2018 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
от Закона за местното самоуправление и местната ад1. Приема Отчет за изпълнение през 2018 г. на мерки
министрация,
от Програма за управление дейностите по отпадъците
на Община Плевен 2016-2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. Отчетът по т.1 е неразделна част от настоящото
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение Годишния доклад на Местната Решение.

4

Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните
финанси и чл.27, ал.2 от Наредба №10 на Общински
съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза за 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и разходите за
местни дейности.
2. Одобрява прогноза за показателите за поетите ангажименти и задължения за разходи на Община Плевен за периода 2020-2022 година.
3. Одобрява индикативния разчет на средствата от
Европейския съюз за периода 2020-2022 година.
4. Одобрява динамиката и състоянието на общинския
дълг за периода 2020-2022г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.27,
ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1672/18.03.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 53, точка15 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 №1262/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Плевен за
външно финансиране с Проект „Подобряване на материалната база в Общински домашен социален патронаж - Плевен” пред Фонд „Социална 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 „Подобряване материалната база в Общински
домашен социален патронаж - Плевен” за привличане
на финансови средства по Фонд „Социална закрила”.
2. Дава съгласие Община Плевен да осигури като
собствен финансов принос 10 % от общия бюджет на
проекта по т.1 в размер на не по-малко от 2 450,40 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-1232-1/12.03.2019г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 53, 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 №1263/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на
Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6
от Закона за местното самоуправление и местната адОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
министрация, чл.68, ал.4, т.2 и ал.5, и чл.69 от Наредба
Р Е Ш И:
за финансиране институциите в системата на предучи1. Освобождава от длъжност и не освобождава от от- лищното и училищното образование,
говорност д-р Венелин Радев - управител на „Дентален
център І - Плевен” ЕООД, считано от датата на вписваОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
не в Агенция по вписванията на новия управител.
Р Е Ш И:
2. Избира за управител на „Дентален център І - Пле- 1. Разрешава да продължат да съществуват маловен” ЕООД, град Плевен - Енчо Христов, главен сче- мерни и слети паралелки в общинските училища на
товодител на дружеството, до провеждане на конкурс територията на Община Плевен за учебната 2018/2019
по реда на Наредба №9 от 26.06.2000 г., издадена от година, както следва:
Министъра на здравеопазването.
1.1. СУ „Анастасия Димитрова”, гр. Плевен - същест3. Определя месечно възнаграждение на новоизбра- вуване на Іа клас с 9 ученици недостиг до минималния
ния управител в размер на възнаграждението му като брой - 7 ученици;
главен счетоводител на дружеството.
1.2. СУ „Пейо Яворов”, гр. Плевен - съществуване на
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши Ха клас с 9 ученици, недостиг до минималния брой 9
необходимите правни и фактически действия във връз- ученици.
ка с прекратяване на договора за управление с д-р Ве- 1.3. ОУ „Отец Паисий”, с. Опанец - І+ІІ клас - 8 ученелин Радев и сключване на договор за управление с ници, недостиг до минималния брой 8 ученици и ІІІ
избрания управител на дружеството по т.2.
клас самостоятелна паралелка - 5 ученици, недостиг до
5. Възлага на новоизбрания управител на дружество- минималния брой 11 ученици.
то да извърши необходимите правни и фактически 2. Отпуска допълните финансови средства за обездействия пред Агенцията по вписванията в изпълнение печаване на учебния процес извън определените по
на взетото решение.
единни разходни стандарти за определената дейност
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- на следните учебни заведения:
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 2.1. СУ „Анастасия Димитрова”, гр. Плевен - 321,80 лв.
за местното самоуправление и местната администра- 2.2. СУ „Пейо Яворов”, гр. Плевен - 321, 80 лв.
ция, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, 2.3. ОУ „Отец Паисий”, с. Опанец - 643,60 лв.
т.1 и чл.18, ал.2, т.1 от Наредба №8 на Общински съвет 3. Общият размер на финансовите средства за обезпе- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет чаване на учебния процес на сформираните маломерни
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0350-3/19.03.2019 г., и слети паралелки и тяхното дофинансиране в упомена заседание на Общински съвет - Плевен, проведено натите учебни заведения за учебната 2018/2019 година
на 28.03.2019 г., Протокол № 53, точка 14 от дневния е в размер на 1 287,20 лв.
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 4. Средствата в размер на 1 287,20 лв. да бъдат отпуссъвет - Плевен.
нати от „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев от Бюджета на Община Плевен за 2019 година.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
Р Е Ш Е Н И Е №1261/28.03 2019 г., гр. Плевен
местното самоуправление и местната администрация,
ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза чл.68, ал.4, т.2 и ал.5, и чл.69 от Наредба за финансиза периода 2020-2022 година за постъпленията от ране институциите в системата на предучилищното и
местни приходи и разходите за местни дейности на училищното образование, по предложение от Георг

брой 62
10.04.2019 г.
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1671/18.03.2019г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53,
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 №1264/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини
и учебни заведения
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.1, ал.3, т.1, чл.14 и чл.15, ал.1 и ал.2
от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.14,
чл.76, чл.79, чл.85, ал.1 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване,
чрез представяне от участниците на предложенията
пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане
на търга за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години
на части от имоти публична собственост за:
1.1. Част от покривно пространство в ПГ „Захари Зограф” - Плевен с площ 48 кв.м., за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, при начална
месечна наемна цена 672,00 лв. Депозит за участие в
размер на 100,00 лв.
1.2. Бюфет за закуски в МГ „Гео Милев” - Плевен,
с площ 70 кв.м., при начална месечна цена 994,00 лв.
Депозит за участие в размер на 250,00лв.
1.3. Част от физкултурен салон в ДГ „Еделвайс” Плевен с площ 20кв.м., за провеждане занимания по
народни танци, при начална месечна цена на час 4,60
лв. Депозит за участие в размер на 50,00 лв.
1.4. Част от физкултурен салон в ДГ „Иглика” - Плевен с площ 30кв.м., за провеждане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 6,50 лв.
Депозит за участие в размер на 50,00 лв.
1.5. Част от физкултурен салон в ДГ „Щурче” - Плевен с площ 25кв.м., за провеждане занимания по спортни танци, при начална месечна цена на час 5,60 лв. Депозит за участие в размер на 50,00 лв.
1.6. Част от физкултурен салон в ДГ „Щурче” - Плевен с площ 25кв.м., за провеждане занимания по спортни танци, при начална месечна цена на час 5,60 лв. Депозит за участие в размер на 50,00 лв.
1.7. Част от физкултурен салон в ДГ „Снежанка” Плевен с площ 25кв.м., за провеждане занимания по
спортни танци, при начална месечна цена на час 5,60
лв. Депозит за участие в размер на 50,00 лв.
1.8. Част от физкултурен салон в ДГ „Калина” - Плевен с площ 25кв.м., за провеждане занимания по спортни танци, при начална месечна цена на час 5,60 лв. Депозит за участие в размер на 50,00 лв.
1.9. Част от физкултурен салон в ДГ „Гергана” - Плевен с площ 25кв.м., за провеждане занимания по спортни танци, при начална месечна цена на час 5,60 лв. Депозит за участие в размер на 50,00 лв.
1.10. Част от физкултурен салон в ОУ „Д-р Петър Берон” - Плевен с площ 50кв.м., за провеждане занимания по карате, при начална месечна цена на час 11,50
лв. Депозит за участие в размер на 50,00 лв.
1.11. Част от салон в ЦПЛР-Център за работа с деца
Плевен с площ 40 кв.м., за провеждане занимания по
народно пеене, при начална месечна цена на час 9,20
лв. Депозит за участие в размер на 50,00 лв.
2. Ползването на имотите по т.1, от спечелилия съответната процедура наемател, не може да пречи или ограничава учебните дейности в учебното и детско заведение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да организира е проведе процедурите по т.1 от настоящото решение.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурите по
т.1 от настоящото Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.1,
ал.3, т.1, чл.14 и чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на
Общински съвет - Плевен, чл.14, чл.76, чл.79, чл.85,
ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1670/18.03.2019г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 53, 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 №1265/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на цени и продажба на движими вещи собственост на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.2,
т.1, чл.44, ал.1, чл.45, чл.79, ал.1 и чл.84 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продадат движими вещи - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при следните условия:
Начална
№
Наименование на вещите
единична цена
1. Гребна лодка „Диана” - 1 бр.
150,00 лв.
2. Гребна лодка тип „ЯЛ” - 5 бр.
200,00 лв.
3. Водно колело - 1 бр.
100,00 лв.
2. Определя стъпка на наддаване 10% от първоначал-

ната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да извърши необходимите действия относно продажбата на
движимите вещи въз основа на резултата от публичния
търг и съгласно нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.42, ал.2, т.1,
чл.44, ал.1, чл.45, чл.79, ал.1 и чл.84 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1078-1/19.03.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53,
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 №1266/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на помещение със застроена площ 9,2 кв.м. на първи етаж в Административната сграда на кметство
с.Николаево и предоставянето му за възмездно ползване на „Български пощи” ЕАД за извършване на универсална пощенска услуга на населението в кметството
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.30 от Закона за
пощенските услуги и чл.2, ал.2, предложение първо от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Обявява за частна общинска собственост помещение със застроена площ 9,2кв.м., находящо се на първи
етаж в масивна двуетажна административна сграда,
попадаща в УПИ ІІІ, отреден за кметство, кв.2 по плана
на с. Николаево, актувана с АОС №31437/21.05.1999 г.
2. Да се предостави възмездно за ползване на „Български пощи” ЕАД за срок от 10 (десет) години недвижимия имот, описан в т.1.
3. Определя месечен наем в размер на 1,00 лв. без
ДДС за 1 (един) кв.м.
4. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота по т.1, както и такса битови отпадъци са за сметка на „Български пощи” ЕАД.
5. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за възмездно ползване на имота по т.1, съгласно действащите нормативни разпоредби и условията на 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,
чл.6, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.30 от Закона за пощенските услуги и чл.2, ал.2, предложение първо от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1654/12.03.2019г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53,
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 №1267/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуждане-1907” - с.
Тученица, върху общински недвижим имот, находящ
се в с.Тученица, актуван с АОС №34948/12.07.2007 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.7, ал.2 и
чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, 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 „Пробуждане 1907” - с. Тученица
върху недвижим, нежилищен общински имот представляващ две помещения - библиотека с читалня с площ
32,00 кв.м. и книгохранилище с площ 12,00 кв.м.. Помещенията се намират в двуетажната административна
сграда - кметство, разположена в УПИ ІV, кв.47 по плана на с.Тученица.
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 „Пробуждане
1907” - с. Тученица.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с представляващия Народно читалище „Пробуждане 1907” - с. Тученица, 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.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.2 от Наредба
№ 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1698/12.03.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №
53, 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 №1268/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуда 1919” - с. Николаево, върху общински недвижим имот, находящ се в с.
Николаево, актуван с АОС №30848/25.08.1997 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.7, ал.2 и
чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, 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 „Пробуда 1919” - с. Николаево върху недвижим, нежилищен общински имот - публична
общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда - културен дом със застроена площ 530
кв.м., находящ се в УПИ ІІІ - 164, кв.53 по плана на с.
Николаево, актуван с АОС №30848/25.08.1997 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 „Пробуда
1919” - с. Николаево.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с представляващия Народно читалище „Пробуда
1919 - с. Николаево, 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.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.2 от Наредба
№ 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1657/12.03.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №
53, 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 №1269/28.03 2019 г.,гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование - Плевен, недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 56722.652.327.1
- бивше НУ „Киро Станев”, със застроена площ
395 кв.м., заедно с поземлен имот с идентификатор
56722.652.327, находящ се на ул. „Георги Кочев” №66,
актуван с АОС №37423/01.03.2012 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.12, ал.3 и 4 от Закона за общинската
собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 56722.652.327.1 със застроена площ 395 кв.м.
- бивше НУ „Киро Станев”, заедно с поземлен имот с
идентификатор 56722.652.327 с площ 1982 кв.м., находящ се на ул.„Георги Кочев” №66, актуван с АОС
№37423/01.03.2012 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - Плевен за срок от 5(пет) години. Консумативните
разходи свързани с текущото обслужване и поддръжка
на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за сметка на РЦПППО - Плевен.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление на имота по т.1, съгласно действащите 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.12,
ал.3 и 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-1662/15.03.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 53, 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 №1270/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна Дирекция на МВР - Плевен за нуждите на Първо и Второ РУП, недвижими нежилищни
имоти - частна общинска собственост
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се предоставят безвъзмездно за управление, недвижими, нежилищни имоти - частна общинска собственост на Областна Дирекция на МВР-Плевен, за
нуждите на Първо и Второ РУП за срок от 10 (десет)
години, представляващи имоти, както следва:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.667.656.1.1 със застроена площ 46,81 кв.м., състоящ се от две стаи, находящ се в ж.к.„Дружба”, бл.115
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ет.1, град Плевен, актуван с АОС №39830/13.12.2013г.
1.2. Две помещения със застроена площ 52,20 кв.м.
от самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.324.1.10, находящ се на ул.„П.Р.Славейков”
№50, град Плевен, актуван с АОС №37229/22.11.2011г.
1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.662.538.4.34 със застроена площ 47 кв.м., находящ се на ул. „Ген. Скобелев” №20, вх. А, град Плевен,
актуван с АОС №39918/10.02.2014 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно управление на имотите по
т.1 с Директора на Областна Дирекция на МВР-Плевен, 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,
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-1675/19.03.2019г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 53, 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 №1271/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху
него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.661.823 - УПИ VІІ-8682, кв.70, отреден за
жилищно строителство, по плана на град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №60,
представляващ застроен урегулиран поземлен имот с
площ 265 кв.м. с идентификатор 56722.661.823 - УПИ
VІІ-8682, кв.70, отреден за жилищно строителство,
актуван с акт за частна общинска собственост АОС
№36380/21.10.2010 г. на цена 11 000 (единадесет хиляди) лева без ДДС на Красимир Петров Точев - собственик на законно построените върху него сгради с
отстъпено право на строеж.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота с правоимащото
лице, съгласно т.1 от настоящото решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното 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-1655/12.03.2019г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 53, 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 №1272/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински поземлен имот с идентификатор 56722.662.569 на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в град Плевен, ул. „Цар Шишман” №25 - УПИ
VІ-7600, кв.330
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде урегулиран поземлен имот с площ
260 кв.м., с идентификатор 56722.662.569 - УПИ VІ,
кв.330, отреден за жилищно строителство, находящ се
на ул.„Цар Шишман” №25, град Плевен, актуван с акт за
частна общинска собственост АОС №42566/04.04.2018
г., на цена 9 000 (девет хиляди) лева без ДДС, на Манол
Борисов Тодоров - собственик на законно построените
в имота жилищна сграда и сгради на допълващо застрояване с признато право на строеж.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота с правоимащото
лице, съгласно т.1 от настоящото решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 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-1656/12.03.2019г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 53, точка 26 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 №1273/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен урегулиран
поземлен имот с идентификатор 56722.668.1071 УПИ
VІІ-7197, кв.181б по плана на град Плевен, ул.„Балчик”
№11б с площ 277 кв.м., отреден за жилищно строителство
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10.04.2019 г.
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-1661/15.03.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска
собственост, актуван с АОС №41335/05.10.2015 г., находящ се в град Плевен, ул. „Балчик” №11б, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с иденР Е Ш Е Н И Е №1276/28.03 2019 г., гр. Плевен
тификатор 56722.668.1071 - УПИ VІІ-7197, кв. 181б,
ОТНОСНО:
Продажба на общински недвижим
отреден за жилищно строителство, с площ 277 кв.м.,
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварител- имот, представляващ незастроен УПИ ХІХ-66, отно представяне на предложенията от участниците в ад- реден за жилищно строителство, кв.13 по плана на
министрацията на Община Плевен, при първоначална с.Буковлък
цена 33 000 (тридесет и три хиляди) лева без ДДС и На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
депозит за участие в размер на 10% от първоначалната от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за обцена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи щинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет
комисия, която да организира и проведе търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю- - Плевен,
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79 и чл.85, ал.1,
т.2 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,

чи 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, чл.47, ал.1, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 и ал.2 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1664/15.03.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53, 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 №1274/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим
имот - незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.660.137 - УПИ VІІІ-2290, кв.241,
отреден за жилищно строителство, град Плевен, ул.
„Битоля” №29, чрез публичен търг
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, актуван с АОС №41752/08.08.2016 г., находящ се в град Плевен, ул. „Битоля” №29, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор
56722.660.137 с площ 223 кв.м. - УПИ VІІІ-2290, кв.241,
отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг с
тайно наддаване, с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 34 000 (тридесет
и четири 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 публичния търг.
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-1663/15.03.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 53, 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 №1275/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен поземлен
имот с идентификатор 56722.659.481 - УПИ ХІ,
кв.115а, ул. „Дойран” №31, град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.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 организира и проведе публичен търг чрез
предварително представяне на предложенията от
участниците в администрацията на Община Плевен
за продажба на незастроен общински недвижим имот
- частна общинска собственост, представляващ УПИ
ХІХ-66 с площ 720кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък, актуван с АОС
№ 35388/28.05.2009 г. при първоначална цена 6 500
(шест хиляди и петстотин) лева без ДДС и депозит в
размер на 10% от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи
комисия, която да организира и проведе търга за продажба на имота по т.1.
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 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,
т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1665/15.03.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 53, 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 №1277/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия
Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване за поземлени имоти с идентификатори
655.238 и 655.219, попадащи в границите на урегулиран поземлен имот І, кв.713 по плана на град Плевен
и сключване на предварителен договор, на основание
чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закона за
задълженията и договорите, чл.8, ал.1, 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 Подробен устройствен план - План
за регулация и застрояване на територията на ПИ
56722.655.238 и ПИ 56722.655.219, попадащ в УПИ І,
кв.713 по плана на град Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
предварителен договор по чл.17, ал.3 и ал. 5 от Закона за
устройство на територията, съгласно приет ПУП-ПРЗ,
по т.1, за продажба на 38 кв.м., общински имот с идентификатор 56722.655.219 на „ЛАМБИЕВИ” ООД, на стойност 3 120 (три хиляди сто и двадесет) лева без ДДС.
3. В случай, че изменението на приетият в т.9, с
протокол №9 от 28.02.2019 година на ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1
не бъде одобрено и не влезе в сила шест месеца след
сключване на предварителния договор, се извършва
нова оценка, въз основа, на която се сключва окончателен договор.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта за изменение
на ПУП-ПРЗ по т.1, да сключи окончателен договор с
„ЛАМБИЕВИ” ООД.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за
устройство на територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите, чл.8, ал.1, 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.№ ОбС1674/19.03.2019г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53,
точка 31 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. Да се продаде недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в град Плевен, ул. „Дойран”
№31, представляващ поземлен имот с идентификатор
56722.659.481 с площ 339 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване,
а по регулация на град Плевен - УПИ ХІ, кв.115а, отреден за обществено обслужващи дейности, актуван с
АОС №36721/24.03.2011 г. чрез публичен търг с тайно
наддаване с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община
Плевен, при първоначална цена 100 000 (сто 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 норР Е Ш Е Н И Е №1278/28.03 2019 г., гр. Плевен
мативните изисквания със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за Подробен устройствен план - План за регулация и заместното самоуправление и местната администрация, строяване за имот с идентификатор 56722.655.212,

попадащ в границите на УПИ І в кв.702а по плана на
гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на
основание чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона
за устройство на територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите, чл.6, чл.8, ал.1, чл.36, ал.1 т.2
и т.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2
и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване за имот с идентификатор
56722.655.212 попадащ в границите на УПИ І в кв.702а
по плана на града Плевен.
2. Дава съгласие за промяна характера на 27 кв.м.
ид.ч. от имот - публична общинска собственост в частна общинска собственост, по приложена скица-проект
за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи
предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона
за устройство на територията, съгласно представеният
проект за изменение на ПУП-ПРЗ в кв.702а по плана
на град Плевен, чрез продажба на 27 кв.м. придаваема
част - общинска собственост и изкупуване на 27 кв.м.
отчуждаема част - собственост на Цветелин Петков
Кръстев, като за промяна на границите никоя от страните не дължи доплащане на другата страна.
4. В случай, че изменението на приетия в т.11 с протокол №5 от 31.01.2019 година на ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1
не бъде одобрено и не влезе в сила шест месеца след
сключване на предварителния договор се извършва
нова оценка, въз основа, на която се сключва окончателен договор.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта за изменение
на плана и представяне на скица-проект от Служба по
геодезия, картография и кадастър - гр. Плевен за ПУППРЗ по т.1, да сключи с Цветелин Петков Кръстев
окончателен договор.
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.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за
устройство на територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите, чл.6, чл.8, ал.1, чл.36, ал.1 т.2
и т.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал2 и
чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1673/19.03.2019 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г.,
Протокол № 53, 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 №1279/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект
за подробен устройствен план - парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура за
трасе на стопански път, представляващ имот с идентификатор 61426.77.34, землище с. Радишево
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,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план - парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура за трасе на стопански
път, представляващ имот с идентификатор 61426.77.34
землище с. Радишево, преминаващо през държавни,
общински и частни поземлени имоти, подробно описани в таблицата.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на стопански
път, представляващ имот с идентификатор 61426.77.34,
землище с. Радишево. Съгласието са дава за засегнатите общински имоти, подробно описани в таблицата.
3. Съгласието по т.2 са 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-1684/19.03.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53, точка 33 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

6

за подробен устройствен план - парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура за
трасе на стопански път, представляващ част от
имот с идентификатор 51620.94.42, землище с. Николаево
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,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план - парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ част от имот с идентификатор
51620.94.42 землище с. Николаево, преминаващо през
държавни, общински и частни поземлени имоти, подробно описани в таблицата.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на стопански път, представляващ част от имот с идентификатор
51620.94.42, землище с. Николаево. Съгласието са дава
за засегнатите общински имоти, подробно описани в
таблицата.
3. Съгласието по т.2 са 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-1683/19.03.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53, точка 34 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 №1281/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект
за подробен устройствен план - парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура за
трасе на селскостопански път, представляващ имоти
с идентификатори 05921.69.42, 05921.76.59 и част от
05921.122.22, землище с. Бохот
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,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план - парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура за трасе на селскостопански път, представляващ имоти с идентификатори
05921.69.42, 05921.76.59 и част от 05921.122.22 землище с. Бохот, преминаващо през държавни, общински
и частни поземлени имоти, подробно описани в таблицата.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на селскостопански път, представляващ част от имоти с идентификатори 05921.69.42, 05921.76.59 и част от 05921.122.22
землище с. Бохот. Съгласието са дава за засегнатите
общински имоти, подробно описани в таблицата.
3. Съгласието по т.2 са 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-1682/19.03.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53, 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 №1282/28.03 2019 г., гр. Плевен
Р Е Ш Е Н И Е №1280/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план на

брой 62
10.04.2019 г.
елементите на техническата инфраструктура за
трасе на стопански път, представляващ част от
имот с идентификатор 56722.329.19, землище 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.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,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план - парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ част от имот с идентификатор
56722.329.19 землище Плевен, преминаващо през държавни, общински и частни поземлени имоти, подробно
описани в таблицата.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на стопански път, представляващ част от имот с идентификатор
56722.329.19, землище Плевен. Съгласието са дава за
засегнатите общински имоти, подробно описани в таблицата.
3. Съгласието по т.2 са 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-1685/19.03.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
28.03.2019 г., Протокол № 53, 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 №1283/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект
за подробен устройствен план - парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура за
трасе на селскостопански път, представляващ имоти с идентификатори 56722.368.292 землище Плевен,
17854.8.13 и 17854.250.300 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
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,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план - парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за трасе на селскостопански път, представляващ имоти с идентификатори 56722.368.292 землище Плевен, 17854.8.13 и
17854.250.300 землище с. Гривица, преминаващо през
държавни, общински и частни поземлени имоти, подробно описани в таблицата.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на селскостопански път, представляващ имоти с идентификатори 56722.368.292 землище Плевен, 17854.8.13 и
17854.250.300 землище с. Гривица. Съгласието са дава
за засегнатите общински имоти, подробно описани в
таблицата.
3. Съгласието по т.2 са 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-1657/12.03.2019

г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53, точка 37 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

нистрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.6 от Закона
за устройство на територията, във връзка с чл.22, ал.4,
ал.5 и ал.6, при условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1679/19.03.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №
53, точка 39 от дневния ред, и е подпечатано с официР Е Ш Е Н И Е №1284/28.03 2019 г., гр. Плевен
алния печат на Общински съвет - Плевен.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проекта
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
за подробен устройствен план - план за застрояване
за ПИ 56722.383.50 в местността „Момин геран” в
землището на град Плевен, парцеларни планове на елеР Е Ш Е Н И Е №1286/28.03 2019 г., гр. Плевен
ментите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание а изработване на подробен устрой- ОТНОСНО: Разрешение за изработване на подроствен план
бен устройствен план - план за застрояване за ПИ
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 56722.757.478 и ПИ 56722.757.41 в местността „Плоот Закона за местното самоуправление и местната ад- чата” в землището на град Плевен и одобряване на Заминистрация, чл.18 от Закона за опазване на земедел- дание за изработване на подробен устройствен план
ските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ските земи, на основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и
Р Е Ш И:
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
56722.383.50 в местността „Момин геран” в землището
Р Е Ш И:
на град Плевен, и парцеларни планове на елементите 1. Разрешава изработване на проект за Подробен усна техническата инфраструктура. При изработване на тройствен план - План за регулация и застрояване за
подробния устройствен план да се спазват разпоредби- ПИ 757.478 и ПИ 757.41 в местността „Плочата” в земте на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и норма- лището на гр. Плевен. При изработване на подробния
тиви за устройство на отделните видове територии и устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46,
устройствени зони.
ал.2 от Наредба №7 на за правила и нормативи за ус2. Одобрява заданието за изработване на Подро- тройство на отделните видове територии и устройствебен устройствен план - План за застрояване за ПИ ни зони.
56722.383.50 в местността „Момин геран” в землището 2. Одобрява заданието за изработване на Подробен
на град Плевен и парцеларни планове на елементите на устройствен план - План за застрояване за ПИ 757.478
техническата инфраструктура.
и ПИ 757.41 в местността „Плочата” в землището на
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо- град Плевен.
мощено лице да извърши необходимите правни и фак- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправотически действия, съгласно разпоредбите на Закона за мощено лице да извърши необходимите правни и факустройство на територията, свързани с изпълнение на тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за
настоящото Решение.
устройство на територията, свързани с изпълнение на
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на тери- настоящото Решение.
торията не подлежат на оспорване, съгласно 124б, ал.4
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на теМотиви: Настоящото решение е прието на основа- риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б,
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за ал.4.
местното самоуправление и местната администрация, Мотиви: Настоящото решение е прието на основачл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за
основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от местното самоуправление и местната администрация,
Закона за устройство на територията, по предложение чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, на
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ основание чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от
ОбС-1680/19.03.2019 г., на заседание на Общински съ- Закона за устройство на територията, по предложение
вет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
53, точка 38 от дневния ред, и е подпечатано с офици- ОбС-1678/19.03.2019 г., на заседание на Общински съалния печат на Общински съвет - Плевен.
вет - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 53, точка 40 от дневния ред, и е под печатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1285/28.03 2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Заявление за разрешение за изменение
Р Е Ш Е Н И Е №1287/28.03.2019 г., гр. Плевен
на Подробен устройствен план - План за регулация
и застрояване за поземлен имот 666.1055, попадащ ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансочастично в границите на урегулиран поземлен имот І, ва помощ на Димитър Илиев Симеонов
кв.447, улица между ок290 към 291 и урегулиран по- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23
землен имот ХІ, кв.424, поземлен имот 666.171, по- от Закона за местното самоуправление и местната адпадащ в границите на урегулиран поземлен имот ІІІ, министрация,
кв.447, поземлен имот 666.155, попадащ в границите
на урегулиран поземлен имот L, кв.424, поземлен имот
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
666.154, попадащ в границите на УПИ ХІ, кв.424 по
Р Е Ш И:
плана на град Плевен
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §§42На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и 14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната съвет”, дейност 122 „Общинска администрация” по
администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.6 от За- бюджета на Община Плевен за 2019 година, в размер
кона за устройство на територията, във връзка с чл.22, на 400 (четиристотин) лева на Димитър Илиев Симеал.4, ал.5 и ал.6, при условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от онов
Закона за устройство на територията,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗакоОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
на за местното самоуправление и местната админиР Е Ш И:
страция, по предложение от Постоянна комисия по
1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен „Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ ОбСустройствен план - План за регулация и застрояване за 1645/27.03.2019г., на заседание на Общински съвет
поземлен имот 666.1055, попадащ частично в граници- - Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53,
те на урегулиран поземлен имот І, кв.447, улица между точка 41 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
ок290 към 291 и урегулиран поземлен имот ХІ, кв.424, печат на Общински съвет - Плевен.
поземлен имот 666.171, попадащ в границите на уреПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
гулиран поземлен имот ІІІ, кв.447, поземлен имот
666.155, попадащ в границите на урегулиран поземлен
имот L, кв.424, поземлен имот 666.154, попадащ в граР Е Ш Е Н И Е №1288/28.03.2019 г., гр. Плевен
ниците на УПИ ХІ, кв.424 по плана на град Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансосъс заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона за ус- ва помощ на Сузан Севджанова Мехмедова
тройство на територията да се изработи проект за из- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23
менение на действащия Подробен устройствен план от Закона за местното самоуправление и местната ад- План за регулация и застрояване за поземлен имот министрация,
666.1055, попадащ частично в границите на урегулиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ран поземлен имот І, кв.447, улица между ок290 към
Р Е Ш И:
291 и урегулиран поземлен имот ХІ, кв.424, поземлен
имот 666.171, попадащ в границите на урегулиран 1. Предоставя еднократна финансова помощ от §§42поземлен имот ІІІ, кв.447, поземлен имот 666.155, по- 14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински
падащ в границите на урегулиран поземлен имот L, съвет”, дейност 122 „Общинска администрация” по
кв.424, поземлен имот 666.154, попадащ в границите бюджета на Община Плевен за 2019 година, в размер
на 500 (петстотин) лева на Сузан Севджанова Мехмена УПИ ХІ, кв.424 по плана на град Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа- дова.
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Мотиви: Настоящото решение е прието на основаЗакона за местното самоуправление и местната адми- ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зако-
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на за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Постоянна комисия по
„Здравеопазване и социална политика”, с вх.№ ОбС1645-1/27.03.2019г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 53,
точка 42 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
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

О Б Я В Л Е Н И Е
№ ТСУ-92-10091-1/19.03.2019 г.
гр. Плевен
Община Плевен на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12121/13.03.2019 год. е допуснато:
Изменение на Подробен устройствен план - План
за регулация за урегулиран поземлен имот І - За
озеленяване, кв. 839 и улица по ок 4131 – ок 4132 по
плана на гр. Плевен.
арх. Невяна Иванчева
Заместник-кмет на Община Плевен

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с произвеждане на избори за членове
на Европейския парламент от Република България
на 26 май 2019 г. Община Плевен уведомява гражданите:
Предварителните избирателни списъци се обявяват и
публикуват на интернет страницата на Общината - в
срок до 15 април 2019 г.
Гражданите на други държави-членки на ЕС, които
желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България - в срок до 15 април 2019 г.
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в
различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес - в срок до
11 май 2019 г.
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна
избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена
форма чрез заявление по образец или чрез електронно
заявление през интернет страницата на Общината по
постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК - в
срок до 11 май 2019 г.
Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на
удостоверение за гласуване на друго място - в срок до
11 май 2019 г.
На интернет страницата на Общината се публикува
списък на заличените лица - в срок до 15 май 2019 г.
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено
заявление до общинската администрация - в срок до
18 май 2019 г.
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по
чл.37, ал.1 от ИК, може да заявяттова при условие, че
на територията на населеното място е назначена подвижна СИК - в срок до 20 май 2019 г.
ЗАЯВЛЕНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН
СЕ ПОДАВАТ:
за град Плевен: в сградата на Община Плевен на
адрес:
гр. Плевен, пл. „Възраждане“ №2, стая №19 от 08,30
ч. до 17,00 ч.
за населените места на Община Плевен (без град
Плевен):
в кметствата на населените места
електронни заявления могат да се подават на
електронен адрес:
esgraonpl@pleven.bg
Справки в избирателните списъци могат да се
правят:
* на обявените със заповед на Кмета на Община Плевен места;
* на интернет страницата на ГД „ГРАО“ - http://www.
grao.bg/elections
* на интернет страницата на Община Плевен - http://
www.pleven.bg
* на телефон 064/881-204

КУЛТУРА

брой 62
10.04.2019 г.
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„Акцент” - явление в музикалната култура на Плевен и България
25 години от създаването на
перкусионен ансамбъл „Акцент”
През 2019 година Перкусионен ансамбъл „Акцент”, с ръководител Симеон Серафимов,
чества своята 25-годишнина.
Първият голям концерт бе на
22 март с Плевенската филхармония. Под диригентството на
Славил Димитров учениците от
НУИ „Панайот Пипков” Илина Рачева, Велиан Димитров,
Чарли Милов, Марин Тотев и
Калоян Иванов, заедно със своя
учител, изпълниха „Карменсюита” от Жорж Бизе - Родион
Шчедрин, „Чардаш” от Виторио
Монти, Унгарски танц № 1 от
Йоханес Брамс, „Ръченица” из
симфоничната сюита „Тракийски танци” от Петко Стайнов.
Абитуриентката Илина Рачева, Велиан Димитров и Чарли
Милов изпълниха и пиесата
Stubernik от Марк Форд на една
маримба.
Гости и приятели, някои от
които познават няколко поколения млади инструменталисти,
членове на състава през този
четвърт век, присъстваха на
празника, сътворен от възпитаниците на Симеон и Августина
Серафимови. На специална видео стена бивши членове на състава, сега музиканти и преподаватели в различни страни по
света, се включиха със своите
поздрави и признателност. Събитието бе уважено от кмета Георг Спартански и Петя Василева
- зам.-председател на Общински
съвет, председател на комисията „Култура, вероизповедания и
международна дейност” и председател на Настоятелството на
НУИ „Панайот Пипков”, която
сподели, че познава от години
ансамбъл „Акцент” и на първо
място е приятел на талантливите деца и техните ръководители.
Тя се обърна към тях с думите:
„Благодарим ви за страстта и
любовта, с която творите с ансамбъл „Акцент”, за да вдъхновявате публиката и да ни карате
да се гордеем с майсторството
ви”. Георг Спартански каза:
„Уважение за това, което правите за културата на Плевен и
за културата на България. Днес
Перкусионен ансамбъл „Акцент” е една от културните емблеми на Плевен, изваян само за
четвърт век с труда на Симеон

и Августина Серафимови. Под
техните ваятелски ръце са преминали десетки ученици, които
днес учат и работят във всички
краища на света. Плевен ви благодари, че правите не само професионалисти, а правите от нашите плевенски деца прекрасни
хора и горди българи”. Кметът
връчи на Симеон Серафимов
почетен плакет на Община Плевен. Поздравителен адрес към
юбилярите изпратиха областният управител Мирослав Петров
и председателят на ОбС Мартин
Митев, както и преподавателите
по ударни инструменти от НУИ
„Любомир Пипков” - София.

Началото
е поставено през есента на
1979 година, когато завършили
току що Музикалната академия
в София Симеон и Августина
започват да преподават в Музикалното училище в Плевен - той
по ударни инструменти, тя - музикално-теоретични дисциплини. Няколко години по-късно
Серафимов поема и часове по
камерна музика и по подобие на
известния български ансамбъл
„Полиритмия”, рожба на проф.
Добри Палиев, през 1994 г. създава „Акцент”. И се започват
участия и концерти в Плевен и
страната, десетки млади перкусионисти развиват своите музикални качества, трупат опит
и стават част от историята на
състава. Първите членове на ансамбъла са Орлин Гергов, Невян
Ленков, Николай Иванов - Кислер и Георги Върбанов, а след
тях Светослав Стоянов, Калина
Серафимова, Георги Трифонов,
Василена Серафимова, Владимир Петров, Владислав Върбанов, Йоана Върбанова, Надя Русева и още, и още…

Популярността
Заразяващата виртуозност и
младежкият дух на перкусионистите станаха повод да бъдат
поканени от Тодор Колев в неговото предаване „Как ще ги стигнем американците” (1996) по
препоръка на режисьора Георги
Дюлгеров. Последваха участия
в „Хъшове” на Слави Трифонов,

в „Чай” на Драгомир Драганов…
концерти в страната, но също и
такива, организирани от Народното събрание на РБ, министерствата на културата, на образованието и науката, на отбраната,
Постоянното представителство
на ООН и много други.
Няма да бъде пресилено, ако
се каже, че съставът има свое
запазено място в българската
музикална култура и международна известност, защото заедно
със своя ръководител се изявява
със Плевенската и Шуменската
филхармония; участва в Международните музикални фестивали „Софийски музикални седмици”, 3 пъти в Лауреатски дни
„Катя Попова”, „Млади виртуози” в Сливен, „Мартенски музикални дни” в Русе, „Мадарски
конник” в Шумен... Симеон Серафимов и неговите талантливи
ученици са свирили под палката
на Георги Нотев, Йордан Дафов, Григор Паликаров, Славил
Димитров и Найден Тодоров в
българската премиера на операта „Нос” от Шостакович в
Русе през 2012 г. Осъществиха
световни премиери на произведения за ударни инструменти,
между които „4/4” от Александра Фол, „Натюрморт с палки”
от Румен Бальозов и „Посвещение” от Любомир Денев в рамките на Фестивала на американска и българска музика „АмБъл”
в София през 2000 и 2010 година.
През четвъртвековната си
история „Акцент” е откритие
за много европейски сцени:
Пиерия - Гърция, Комакио Италия, два пъти в „Дом Витгенщайн” във Виена, Гюргево
- Румъния, три пъти в град Пасау - Германия, във Братислава Словакия, в Кечкемет - Унгария,
в Париж, Кан и Ница - Франция.
Ярки и незабрави са участията на ансамбъла в различни
проекти в България и Франция,
някои от които съвместно с професионални актьори. Първият
е спектакълът “Tracteur de(s)
tracteurs” (Сен Перьоз - централна Франция, 2006). Не по-малко
интересени са и проектите „Музика с перкусии” (2007), културният проект с музиканти от асоциация „Art Prestige - Cannes” и
консерваториите на градовете
Кан и Ница (2012), и в Първите
европейски срещи за перкусио-

нисти в Ница (2013).
Есента на 2011-та донесе незабравими емоции - седем години след осъществяването на записи за компактдиск, се появи и
самостоятелния албум „Акцент”.
В диска са включени 11 композиции - оригинални, аранжименти
и транскрипции на Августина
и Симеон Серафимови на творби от Вивалди, Сен-Санс, Пол
Смадбек, Матиас Шмит, Динику-Владигеров, Александър Владигеров, Владимир Петров (член
на ансамбъл „Акцент”).
Трепет и емоции за всички ученици и ръководители на ансамбъла, носи всеки концерт, с
който се открива Международния фестивал за маримба и ударни инструменти в Плевен (2009,
2012, 2014, 2016 и 2018). Превърнал се в традиция, този концерт поставя началото на една
седмица, в която Плевен става
музикален център на ударните
инструменти в България.

Наградите
Ансамбъл „Акцент” е носител на десетки награди от
национални и международни
конкурси: „Млади музикални
дарования” и „Музиката и земята” - София, „Надежди, таланти,
майстори” - Добрич-Албена,
„Пендим” - Пловдив, „MAGIC”
и „Върбан Върбанов”- Бургас,
„Франц Шуберт” - Русе.

Ръководителите
Симеон Серафимов - преподавател по ударни инструменти,
камерна музика и музикални ансамбли в НУИ „П. Пипков”, създател и неизменен ръководител
на ансамбъл „Акцент”. Възпитава десетки инструменталисти,
утвърждава авторитета на българската перкусионна школа и
продължава делото на проф. Добри Палиев. Заедно с Августина
Серафимова, Владимир Петров
и Василена Серафимова създава
и организира Международния
фестивал за маримба и ударни
инструменти - единствен в България и на Балканите.
Серафимов е бил член на
жури на национални и международни конкурси по ударни
инструменти: „Пендим” - Пловдив, „Светослав Обретенов” Провадия, „Върбан Върбанов”

- Бургас, II Международен конкурс „Percussono” - Тимишоара,
Румъния.
За високите си педагогически постижения е отличен със
званието „Заслужил гражданин
на Плевен ” (2004), „Кристална
лира” - катерогия „Педагози”
(2012), „Златна лира” от СБМТД
за принос в развитието на българската музикална култура и
по повод 40 г. творческа дейност (2018); Министерство на
културата (1999, 2012), Община
Плевен (1999, 2002, 2003, 2007);
Дипломи от: Националните конкурси „Светослав Обретенов”
- Провадия (1994, 2012), „Върбан Върбанов” (2012), „Зигфрид
Финк” - София (1997, 2001)
и Международните конкурси
„Музиката и земята” - София
(2003, 2009, 2011), „Пендим” Пловдив (2007), „Млади виртуози” - София (2009), МММФ-К
„Надежди, таланти, майстори”
- Добрич-Албена (2011), Международния конкурс за ударни
инструменти в гр. Тимишоара
(Румъния, 2011), „MAGIC” Бургас (2013), „Виртуози” Сливен (2013)...
Августина Серафимова е
автор на повече от 60 аранжимента за ансамбъл „Акцент”
- произведения на автори от барока до съвременността, както
и на сценарий за телевизионния
филм „Пролет” с участието на
възпитаници от класа по ударни
инструменти на Симеон Серафимов. Организира и прави сценарии за различни концерти и
чествания на годишнини на композитори. Разработва културни
проекти, свързани с дейността
на ансамбъла в България, Германия и Франция. Участва в организацията и ръководи проектите
за Международния фестивал за
маримба и ударни инструменти, провеждан през 2009, 2012,
2014, 2016 и 2018 в Плевен. Серафимова е удостоена с наградата „КДК Арт” от Клуба на културните дейци в град Плевен за
принос в музикалното изкуство,
Дипломи от Община Плевен за
принос в областта на културата (2012 и 2014), „Кристална
лира” от СБМТД (2014) и „Златна лира” от СБМТД за принос в
развитието на българската музикална култура и по повод 40 г.
творческа дейност (2018).
Августина Серафимова

