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Малки, големи и още по-големи момичета
и момчета се забавляваха на 1 юни

Хиляди деца и техните родители
се включиха в празничното шествие
в Плевен, по повод Деня на детето.
Сутринта на 1 юни малчугани от
детските градини в нашия град облечени в костюми на приказни герои
се събраха пред ДКТ „Иван Радоев“,
за да участват в програма със забавления, игри и танци, организирани
от Община Плевен. С участието на
актьори малки, големи и още по-големи момичета и момчета се забавляваха, а кметът Георг Спартански
отправи поздрав към радостните и
непослушни малчугани.
След приятната „загрявка“
всички се отправиха с шествие,
водено от мажоретките и духов
оркестър на СУ „Иван Вазов“, към
Градската градина. Там Ученическата спортна школа и Центърът
за работа с деца бяха подготвили занимателни игри и концертна
програма. За малчуганите имаше
лакомства и балони, осигурени от
Община Плевен. Вечерта децата
на Тръстеник поздравиха своите
връстници с концерт на сцена „Водна каскада”, а през целия ден по
повод Деня на детето входът в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
беше безплатен за деца и ученици
до 18 години.

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА НА ПЛЕВЕН”
На 9 май 2019 г. бяха проведени заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване на обект“ във връзка с
изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда
на Плевен” по договор за БФП №
BG16RFOP001-1.007-0001-C01
от 16.12.2016г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.,
процедура BG16RFOP001-1.007
„Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020
Плевен“, като част от Процедура
BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 - 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално
развитие.
Програмата започна в 11:30
ч. със заключителна пресконференция, открита с приветствие
от страна на заместник-кмета на

Община Плевен Стефан Милев.
Събитието продължи с презентация за постигнатите резултати по проект „Осигуряване
на устойчива градска среда на
Плевен“, изнесена от г-н Евгени
Генов - ръководител на проекта.
Непосредствено след това на
Водната каскада в централната
градска част на Плевен бе проведена и официална церемония
„Откриване на обект“. Свещеник отслужи водосвет, а чрез
символичен акт на прерязване
на лента от заместник-кметовете Стефан Милев и Милен Яков
и председателя на Общински
съвет - Плевен Мартин Митев,
обектите бяха открити официално. На събитието присъства и
кметът на Община Плевен Георг
Спартански, който изказа задоволство от успешното приключване на проекта. Щастлив съм,
че с тези европейски пари - близо 14 млн. лв., лицето на нашия
град придоби съвсем нов облик,
подчерта Спартански.
Проектът е изпълнен като част
от одобрената инвестиционна

програма на Община Плевен и
включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Инвестиционните дейности
обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо
30 обекта от обществените пространства за отдих, в това число:
Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад
„Стефан Стамболов“, 5 детски и
спортни площадки, 5 пешеходни
мостове и 17 улици.
Чрез изпълнението на предвидените дейности беше реализирана основната цел на проекта: постигане на устойчива и
екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова
социална среда и възможности
за икономическо развитие, чрез
интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Специфичните цели, които
са постигнати в контекста на
проектните дейности, са свързани с развитие на физическата
и жизнена среда в града чрез
повишаване на нейното есте-

тическо и екологично качество,
осигуряване на достъпност за
лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване
на пълноценен начин на живот
чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобряване
състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и
превенция на пътни инциденти,
постигане на ресурсна ефектив-

ност и намаляване на вредното
въздействие върху околната среда и климатичните промени.
Проектът е реализиран в рамките на две години и половина и
е с общ бюджет в размер на 13
844 761,73 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 11 768 047,47 лева е
европейското съфинансиране и
2 076 714,26 лева е националното съфинансиране.

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

ОБЩИНА

Излезе книга за
историята на музея

В края на живота си проф.
Михаил Грънчаров имаше две
желания - да види завършена експозицията „Гена Димитрова“ и
да издаде апогея на научната си
дейност - „Историческият музей
и музейното дело в Плевен 19031978 г.” Това споделя бившият ръководител на направление

„Археология“ в Регионален исторически музей-Плевен Петър
Бънов за бившия директор на музея, който му поверява ръкописа.
Книгата видя бял свят десет години след кончината на Грънчаров с
финансиране от Община Плевен
по проект на РИМ.
„Всичко е представено така,
както Грънчаров е оставил в последния си ръкопис, включително курсивите и подчертаванията”, уточнява научният редактор
проф. Вера Бонева. Михаил Грънчаров е от онези автори, които
се придържат към максимална
близост до първоизточниците,
затова имаме едно изключително
прецизно четиво върху историята
на музейното дело и културния
живот на града в рамките на почти седем десетилетия, е нейната
оценка за книгата. Според Бонева авторът е избрал 1978-а за финална година на монографията,
защото тогава бившата казарма е
дадена за сграда на музея.

Община Плевен обяви
обществена поръчка за ремонт
на част от пешеходната зона
Община Плевен обяви обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на пл. „Свобода” и
пешеходна ул. „Васил Левски”
от пл. „Свобода” до пл. „Стефан
Стамболов”, гр. Плевен”. Прогнозната стойност на поръчката,
без ДДС, е 2 778 660 лв. Продължителността на дейностите е 300
дни. Настоящата поръчка не е
разделена на обособени позиции.
Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е
17.00 часа на 1.07.2019 г. Офертите ще бъдат отворени в 12.00
часа на 2.07.2019 г. на публично
заседание, на което могат да присъстват участниците в процеду-

рата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване, в Заседателната
зала на третия етаж в сградата на
Община Плевен.
На последната за 2018 година
сесия общинските съветници дадоха съгласие Община Плевен да
поеме дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален
фонд за градско развитие” АД.
Средствата са за основен ремонт
на пл. „Свобода” и пешеходната
ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов”
и за ремонт на сградата на Автогарата и автобусните сектори.
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Акордеонисти от страната и
света си дадоха среща в Плевен
От 6 до 9 юни Плевен беше
домакин на Международен
акордеонен фестивал „Акордеомания 2019”. Проявата е организирана от Сдружение „Акордеомания арт” с финансова
помощ от Община Плевен. Конкурсната програма включваше
13 категории, разпределени в 4
направления - класическа музика, забавна музика, фолклор
и камерна музика. Конкурсът
завърши с Гала концерт на победителите от всяка възрастова
категория. Международно жури
от Русия, Франция, Сърбия и
България оцени участниците.
В акордеонния конкурс за
първи път в България се про-

веде официална селекция на
изпълнители за „Световен трофей” (Trophée Mondial), организиран от Световната конфедерация на акордеона (Confédération
Mondiale de l’Accordéon). Избраните от журито участници,
получиха право да се явят на
финал на Trophée Mondial 2019.
Международната акордеонна академия предложи на участниците майсторски класове на
педагози и изпълнители със световна известност - Юрий Шишкин (Русия), Фредерик Дешамп
(Франция) и Пламен Димитров
(България).
Концерти в рамките на фестивала изнесоха световноиз-

вестният руски акордеонист
Юрий Шишкин от Ростов на
Дон, Пламен Димитров и Ангел Чакъров, както и лауреатите от международния конкурс.
„Искаме фестивалът „Акордеомания“ да се превърне в платформа за оживен творчески и
интелектуален обмен между
световно признати творци и
преподаватели с млади и талантливи музиканти от цял
свят, на които да бъдат предложени нови идеи, възможности
за творческо израстване и изграждане на контакти за бъдещи професионални кариери”,
сподериха организаторите на
феста.

Открита е процедура за
възлагане на обществена поръчка
за ново улично осветление
Община Плевен откри
процедура за възлагане на
обществена поръчка „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и
реконструкция на системата
за улично осветление на гр.
Плевен”. Тя включва изготвяне на работен инвестиционен
проект; доставка и монтаж на
нови 7 260 бр. енергоспестяващи светодиодни осветителни тела; изграждане на система за централно наблюдение
и управление на уличното осветление; ремонт на 430 електрически табла и поставяне на
компоненти от системата за
управление в тях; ремонт на

механични елементи за закрепване на улични и паркови осветителни тела; доставка и монтаж на 332 бр. нови стоманени
стълбове и 2 385 бр. нови конзоли за закрепване на уличното
осветление. Изпълнителят финансира реализирането на проекта със собствени средства,
съгласно Решение № 1 225от
28.02.2019 г. на Общински съвет - Плевен, като оферира на
възложителя Община Плевен
схема за разсрочено плащане на равни месечни вноски за
срок от 120 месеца. Размерът на
месечната вноска не трябва да
е по-голям о 52 249,13 лв., с
включен ДДС.

Прогнозната стойност на
поръчката попада в приложното поле на чл. 20, ал. 2 от
ЗОП, но за осигуряване на повисоко ниво на публичност
и по-дълъг срок за подготовка на конкурентни оферти и
на основание чл. 20, ал. 9 от
ЗОП, възложителят е взел
решение да проведе открита
процедура.
Срокът за получаване на
оферти или на заявления
за участие е 17.00 часа на
1.07.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 2.07.2019 г.
в 11.00 часа в Заседателната
зала на III етаж в сградата на
Община Плевен.

С иновативни предложения млади плевенски
предприемачи участваха в национална кампания
На заключително събитие на
националната кампания „Имам
бизнес идея“ в офиса на Областния информационен център в
Плевен бяха наградени участниците в онлайн конкурса, който се
проведе в периода 15 април - 12
май и е част от инициативата на
Европейската комисия „Европа
в моя регион“. 140 видеоматериала са създадени от 170 ученика
от цялата страна. В Областния
информационен център в Плевен постъпиха шест видеоклипа,
предлагащи решения в най-различни сфери - от иновативни
стелки за обувки през отглеждането на селскостопански насаждения и кооперирането на пчелари до здравословно хранене за
тинейджъри.
Най-много харесвания събра
бизнес идеята на Толя Георгиева

от ДФСГ „Интелект“, следвана
от тази на Кристиян Ганков от
СУ „Димчо Дебелянов“ в Белене. Само пет гласа по-малко
получи представянето на екипа
на СУ „Пейо Яворов“ - Василена Банчева, Далия Симеонова и
Николай Колев. Виктория Сапунджиева от ПГРТО - Плевен,
както и Станимир Събчев, Цветомир Събчев и Мария Луиза
Найденова от ЦСОП - Плевен
също се бориха за подкрепата
на публиката и намериха своите
привърженици.
Голямата награда за финалистите от цялата страна бе специално организираното събитие на
1 юни в „София Тех Парк“. Толя
Георгиева и Василена Банчева
представиха област Плевен на националната среща в първия научно-технологичен парк в България,

изграден със средства по ОП „Конкурентоспособност“ 2007 - 2013 г.
Екипът на ОИЦ - Плевен също
организира среща и тържество за
участниците и техните ръководители и родители. Експертите на-

сочиха вниманието на младежите
към възможностите за финансово
подпомагане на младите предприемачи със средства от Европейския съюз и отличиха всеки
с грамота и предметни награди -

безжична тонколонка, осигурена
от Централното координационно
звено в Администрацията на Министерския съвет, малка раница и
други промоционални материали
на ОИЦ - Плевен.
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Р Е Ш Е Н И Е №1324/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №3 на
Общински съвет - Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен
На основание чл.28 от Закона за нормативните актове и
чл.чл.75, 76, 77 и 79 от Административно - процесуалния
кодекс, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Приема Наредба за изменение, допълнение на Наредба
№ 3 на Общински съвет Плевен за обществения ред при
използване на пътни превозни средства на територията на
Община Плевен, със следното съдържание:
§1. Изменя чл. 31 като текстът в края на изречението вместо „със заповедта по чл. 30, ал.1 от настоящата наредба” става „с настоящата наредба”;
§2. Изменя чл. 31г както следва „Контролът по реда на
паркиране, принудителното задържане на неправилно
паркирано ППС, принудителното му преместване, както и
всички други дейности по обслужване на зоните в режим на
платено и безплатно паркиране, се извършва от общинската администрация чрез общинско предприятие, общинско
търговско дружество или чрез възлагане на външен изпълнител”;
§3. Изменя чл. 33:
- ал. 1 в края на изречението текстът „такса, в размер, определен от Общински съвет - Плевен” се заменя с текста
„цена на услуга, в размер, определен в Наредба № 17 за
определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на Общински съвет - Плевен”;
- ал. 2 приема редакцията „Определянето на местата в
режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, се съобразява с допустимостта им за разполагане, съгласно съответните нормативни актове”;
§4. Изменя чл. 34:
- ал. 1 текстът „кметът на общината със заповед въвежда
режим на локално платено паркиране на ППС, чийто ползватели са от домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от ДР
на ДОПК) на собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот” се заменя с текста „може да се въведе режим
на локално платено паркиране на ППС, чийто ползватели са
от домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК)
и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния
имот”;
- ал. 2 „Правото по ал. 1 се предоставя на физически лица,
собственици/ползватели на ППС с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват
за жилищни нужди”;
- ал. 5 „За първия заявен автомобил по постоянен адрес се
заплаща сумата, определена в Наредба № 17 за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги на
Общински съвет Плевен. За втори заявен автомобил, лицата
заплащат двойния размер на сумата за първи автомобил, а за
трети и всеки следващ заявен автомобил - тройния размер
на сумата за първи автомобил”;
§5. Изменя чл.34а, като:
- в ал. 1 досегашният текст на изр. 2 се заменя с текста
„При подаване на заявлението лицата представят следните
документи /оригинал и копия/ за извършване на проверка”;
- в б. „б”, изр. 2 придобива редакцията „Ползвателите на
ППС представят свидетелство за регистрация на ППС, в
което са вписани като ползватели в сектор С.3.3. Постоянният адрес на ползвателя, следва също да е вписан в сектор
С.3.3 на свидетелството за регистрация на ППС”;
- отменя б. „в” и б. „г”;
- в ал. 2 думите „15 работни дни” се заменят с думите „14 дни”;
§6. Заглавието на Раздел ІІІ, от Глава седем, приема редакцията „РЕЖИМ НА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ППС,
ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”;
§7. Изменя чл. 36 като:
- в ал. 1 и ал. 2 думата „преференциално” се заменя с „безплатно”;
- в ал. 2 се добавя второ изречение „ППС, превозващи хора
с трайни увреждания могат да паркират безплатно само на
определените за целта места”;
- ал. 5 приема редакцията „Лицата с постоянен адрес в община Плевен, които имат трайно увреждане, с 50 и над 50
на сто трайно намалена работоспособност удостоверено с
решение на ТЕЛК/НЕЛК, имат право на карта за безплатно паркиране на определените за целта места. Картите на
правоимащите лица, се издават и преиздават от Кмета на
общината, чрез ОП „Център за градска мобилност“, гр.
Плевен, в срок до 14 (четиринадесет) дни от подаване на
заявлението”;
- в ал. 6, в т. 1, пред текста в скоби се добавя „ - копие”;
в т. 2 от текста в скоби се заличават думите „или непълнолетни”;
- текстът на ал. 8 се заменя с текста „При паркиране на
специално обозначените за целта места в зоната за почасово платено паркиране, картата задължително се поставя в
долния ляв ъгъл зад предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението
на международния знак на Хора с трайни увреждания на
плътен тъмно син фон да се вижда изцяло. Хората с трайни
увреждания имат право да използват обозначените за целта
места не повече от 3 (три) астрономически часа. При неизпълнението на посочените условия, ППС престояващо или
паркирано върху специално обозначените места за безплатно паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания, може да
бъде принудително преместено, по реда на чл.38, ал.1, б.“в“;
- отменя ал. 10;
- в ал. 11, в първо изречение думата „преференциалното”
се заменя с думата „безплатното”. Второ и трето изречения
се заменят с текста „При установяване на неправомерно
ползване, служителите изземват картата с констативен протокол. Картата се предава на органа, който я е издал. На нарушителя се налага глоба, по реда определен в чл. 52”;
- ал. 12 приема редакцията „При установено неправомерно ползване на карта за безплатно паркиране, издадена от
Кмета на Общината, чрез ОП „Център за градска мобилност“, гр.Плевен, същата се анулира. На лицето - притежател на картата не се издава нова карта до изтичане срока на

валидност на анулираната карта”;
- отменя ал. 13;
§8. Изменя чл.36а като:
- в ал. 1 първото изречение се заменя с ново изречение
„За картите на правоимащи лица, удостоверяващи правото
на безплатно паркиране на ППС, превозващи хора с трайни
увреждания, на територията на Община Плевен, в ОП „Център за градска мобилност“, гр.Плевен се поддържа регистър
на издадените карти и съхранява архив на документите по
издаването им”;
- в ал. 2 след думите „нова карта” се поставя точка, а текста „за преференциално паркиране на ППС, превозващи
хора с трайни увреждания” се заличава;
- ал. 3 приема редакцията „При унищожена карта в срок
на действие, се подават документите по чл. 36, ал. 6 и притежателят заплаща направените разходи за издаването и администрирането на нова карта, съгласно Наредба № 17 на
ОбС - Плевен”;
- в ал. 4 пред съчетанието „ал. 6” се добавя „чл. 36;
§9. Допълва чл. 37б с ново (трето) изречение „Картата се
издава в четиринадесет дневен срок от подаване на заявлението”;
§10. Заглавието на Раздел ІІ, от Глава осма, става „Принудително задържане на неправилно паркирано ППС, чрез
използване на техническо средство (”скоба”)”;
§11. Изменя чл.39, ал. 2, който приема съдържанието
„Оперативната дейност по използването и прилагането на
техническото средство („скоба”), заплащането от собствениците или упълномощените от тях водачи за освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира
и осъществява от ОП „Център за градска мобилност“,
гр.Плевен.”
§12. Изменя чл.40, като:
- ал. 1 се отменя;
- в ал. 2 думите „блокирано с техническо средство („скоба”)” се заменят с думите „принудително задържано”;
- в ал. 3 думата „блокираното” се заменят с думите „принудително задържаното”;
§13. Изменя чл. 52 като:
- ал. 1 приема редакцията „За неправомерно ползване на
карта за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания
или карта за паркиране на ППС за служебни нужди, на извършителя се налага глоба в размер на 100 /сто/ лева. При
ползване на неистинска карта се уведомява и съответното
Районно управление на МВР”;
- ал. 2 се отменя;
- ал. 3 приема редакцията „За повторно неправомерно
ползване на карта за паркиране на ППС, превозващо хора
с увреждания или карта за паркиране на ППС за служебни
нужди, на извършителя се налага глоба в размер на 300 /
триста/ лева. При ползване на неистинска карта се уведомява и съответното Районно управление на МВР”;
§14. Приема нова глава единадесета със заглавие „ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ“, състояща се от § 1 и § 2:
§1. „Неправомерно ползване на карта за паркиране на
ППС, превозващи хора с увреждания“ - Ползване на неистинска карта /ксерокопие, неиздадена от община/, ползване
на картата от трето лице, което не е неин притежател, ползване на карта с изтекъл срок на валидност;
§2. „Неправомерно ползване на карта за паркиране на
ППС за служебни нужди“ - Ползване на неистинска карта /
ксерокопие, неиздадена от община/, ползване на картата от
трето лице, което не е неин притежател, ползване на карта с
изтекъл срок на валидност;
§15. Досегашната Глава единадесета „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ” става Глава дванадесета, а параграфи от 1
до 4 стават съответно параграфи от 3 до 6.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.чл.75, 76, 77
и 79 от Административно - процесуалния кодекс, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.
11, ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните актове,, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0162-16/30.04.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55,
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 №1325/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и баланси за
2018 година на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община
Плевен от търговските дружества за 2018 година и избор
на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1,
т.11 и т.16 и чл.24, т.1, т.9 и т.13, чл.46, чл.47 е чл.49 от Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на
собственик от Община Плевен върху общинската част от
капитала на търговските дружества на ОбС-Плевен и чл.37,
ал.1, чл.37а, ал.1 от Закона за счетоводството,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема годишните отчети и баланси за 2018 г. на търговските дружества с общинско участие:
1.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.3. „Дентален център І-Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.4. „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Плевен;
1.5. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
1.6. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
1.7. „Тибор” ЕАД, град Плевен;
2. Освобождава от отговорност за 2018 г. управителните
органи на търговските дружества както следва:
2.1. Управителя на „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, д-р Марияна
Лазарова;
2.2. Управителя на „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД, д-р Николай
Хинков;
2.3. Управителя на „Дентален център” ЕООД, д-р Венелин
Радев;
2.4. Управителя на „Тролейбусен транспорт-Плевен”
ЕООД, Ангел Несторов
2.5. Управителя на “Паркстрой” ЕООД, Дамянка Владимирова;
2.6. Управителите на „Инжстрой” ЕООД - Плевен, Йордан
Богословов и Пламен Петков.
2.7. Членовете на Съвета на директорите на „Тибор” ЕАД:

Лидия Железарова и Борислав Борисов и Иво Петков Дочев.
3. Освобождава от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за 2018 г. следните търговски дружества, приключили 2018 г. на печалба:
3.1. „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
3.2. „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, град Плевен;
3.3. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен;
3.4. „Паркстрой” ЕООД, град Плевен;
3.5. „Тибор” ЕАД, град Плевен.
4. Задължава управителите на търговските дружества по
т.3 да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване
на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи.
5. Задължава управителите на търговските дружества по
т.3 да представят всяко тримесечие отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.
6. Управителните органи на следните търговски дружества:
6.1. „Тролейбусен транспорт” ЕООД - град Плевен;
6.2. „Инжстрой” ЕООД - град Плевен;
6.3. „Тибор”ЕАД - град Плевен
да проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет за 2019 година на търговските дружества и внесат в Общински съвет -Плевен в
срок до 30.06.2019 година протокол от проведения конкурс
и предложение за експерт-счетоводител.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1, т.11 и т.16 и
чл.24, т.1, т.9 и т.13, чл.46, чл.47 е чл.49 от Наредба №8 за
условията и реда за упражняване правата на собственик
от Община Плевен върху общинската част от капитала на
търговските дружества на ОбС-Плевен и чл.37, ал.1, чл.37а,
ал.1 от Закона за счетоводството, по предложение от Постоянна комисия „Стопанска политика и транспорт”, с вх.№
ОбС-1646/14.05.2019 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, точка
2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Георг Леонидов Спартански, да представлява Община Плевен в заседанието на Общото събрание на „Плевен такси”
ООД, насрочено на 17.06.2019 г. и гласува по точките от
дневния ред, както следва:
1. Вземане на решение за обявяване на дружество „Плевен
такси” ООД в ликвидация да гласува „ЗА”
2. Избиране на ликвидатор да гласува „ЗА”.
ІІ. Определя като резервен представител на Община Плевен Евгени Генов - Директор дирекция „Финансово стопански дейности” в Община Плевен, в случай на невъзможност
на основния представител да присъства на заседанието на
Общото събрание на „Плевен такси” ООД.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фактически действия в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.154,
ал.2 от Търговския закон и чл.54, ал.1, т.16 от Наредба №8
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-16431/21.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1329/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския
поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година
На основание чл.21, ал. 2 и въввръзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 8 от Закона за общинскатасобственост, чл.
24а, ал.5, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползване
на земеделскитеземи, чл. 30 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинскисъвет - Плевен и Заповед № РД 46-161 от
21.03.2019г. на министъра на земеделието, храните и горите,

		
Р Е Ш Е Н И Е №1326/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОТНОСНО: Приемане на Програма за закрила на детеР Е Ш И:
то на Община Плевен за 2019 година
І. Определя размер на базисни наемни цени за предостаНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от вяне под наем или аренда, чрез провеждане на публичен
Закона за местното самоуправление и местната администра- търг или публично оповестен конкурс, на земеделски земи
ция и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за от ОПФ:
закрила на детето,
1. За отглеждане на едногодишни полски култури - 46,00
лв./дка.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. За отглеждане на съществуващи трайни насаждения
Р Е Ш И:
2.1 лозови насаждения - 50,00 лв./дка.
1. Приема Програма за закрила на детето на Община Пле- 2.2 овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)
вен за 2019 година, неразделна част от настоящото Решение. - 66лв./дка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 3. За изоставени трайни насаждения - 25,00 лв./дка.
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за мест- 4. За земеделски земи, когато не са били използвани две и
ното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1 повече стопански години - 25,00 лв./дка.
от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, 5. За други селскостопански територии - 45,00 лв./дка.
по предложение от Постоянна комисия по „Здравеопазване 6. Определя размера на базисни наемни цени за предоси социална политика”, с вх.№ ОбС-0845-3/28.05.2019 г., тавяне под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на след Решение на Общински съвет - Плевен, за създаване и
30.05.2019 г., Протокол № 55, точка 3 от дневния ред, и е по- отглеждане на трайни насаждения по периоди:
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен. 6.1 Лозови насаждения:
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев - гратисен период - 3 години
- период на плододаване от 4 до 7 години - 49,00 лв./дка.
от 8 до 20 години - 74,00 лв./дка.
- за останалия период на плододаване - 49,00 лв./дка.
Р Е Ш Е Н И Е №1327/30.05.2019 г., гр. Плевен
6.2 Овощни насаждения - семкови, костилкови, черупкови:
ОТНОСНО: Възлагане на Кмета на Община Плевен да - гратисен период - 4 години
представлява Община Плевен в заседание на Общото съ- - период на плододаване от 5 до 7 години - 41,00 лв./дка.
брание на Асоциация по ВиК - Плевен
- за останалия период на плододаване - 61,00 лв./дка.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 6.3 Ягодоплодни култури:
Закона за местното самоуправление и местната администра- - гратисен период -2 години
ция и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,
- за периода на плододаване - 56,00 лв./дка.
6.4 Етеричномаслени култури - роза, мента, шипка, лаванОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
дула:
Р Е Ш И:
- гратисен период -3 години
І. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен - за периода на плододаване - 37,00 лв./дка.
- Георг Леонидов Спартански да представлява Община Пле- 6.5 Култивирани билки - срок на предоставяне 5 години:
вен в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по - гратисен период - 1 година
ВиК-Плевен, насрочено за 17.06.2019 г., като гласува по точ- - от 2 до 5 години - 27,00 лв./дка.
ките от дневния ред, както следва:
6.6 Аспержи - срок на предоставяне 15 години:
1. Разглеждане и приемане на „Подробна инвестиционна - гратисен период - 3 години
програма за 2019 година” на „Водоснабдяване и канализа- - от 4 до 12 години - 58,00 лв./дка.
ция” ЕООД, град Плевен - да гласува „ЗА”.
- от 13-15 години -37 лв./дка.
2. Разглеждане и приемане на „Годишен финансов отчет за 7. През гратисния период по т. 6 да се заплаща наем на
2018 година” на Асоциацията по ВиК-Плевен на обособена- наетата земя в размер на 25,00 лв./дка.
та територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализа- ІI. В случай, че земите от ОПФ са поливни, началните нация” ЕООД, град Плевен - да гласува - „ЗА”
емни цени по т.1, т.2 и т. 6 се коригират с коефициент за
ІІ. Определя като резервен представител на Община Пле- поливност 1,2.
вен арх.Невяна Иванчева - Заместник-кмет на Община Пле- III. Предоставя на безимотни и малоимотни граждани, мавен, в случай на невъзможност на основния представител да ломерни имоти (под 10 дка.) без провеждане на публичен
присъства на заседанието на Общото събрание на Асоциа- търг или публично оповестен конкурс за срок от една стоцията по ВиК - Плевен.
панска година по цени в размер на 40,00 лв./дка.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всич- IV. Възлага на кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение ки необходими действия за правилно и законосъобразно
на настоящото Решение.
провеждане на процедурите по отдаване под наем и аренМотиви: Настоящото решение е прието на основание да на земеделската земя от Общинския поземлен фонд и
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест- сключване на договорите.
ното самоуправление и местната администрация и чл.198е, Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, по предложение от арх. чл.21, ал. 2 и въввръзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местНевяна Иванчева - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.
ОбС-1747/17.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - 8 от Закона за общинскатасобственост, чл. 24а, ал.5, ал.6 и
Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, точка ал.7 от Закона за собствеността и ползване на земеделски4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на теземи, чл. 30 от Наредба № 7 за реда за придобиване, упраОбщински съвет - Плевен.
вление и разпореждане с общинско имущество на ОбщинПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев скисъвет - Плевен и Заповед № РД 46-161 от 21.03.2019г. на
министъра на земеделието, храните и горите, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1762/21.05.2019 г., на заседание на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е №1328/30.05.2019 г., гр. Плевен
Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, точка
ОТНОСНО: Възлагане на представител на Община Пле- 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
вен да представлява Община Плевен в заседание на Общо- Общински съвет - Плевен.
то събрание на „Плевен такси” ООД
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.154, ал.2 от Търговския закон и чл.54, ал.1, т.16
Р Е Ш Е Н И Е №1330/30.05.2019 г., гр. Плевен
от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен,
ОТНОСНО: Разделяне и промяна начина на трайОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
но ползване (НТП) на поземлен имот с идентификатор
Р Е Ш И:
67088.316.13 по кадастралната карта и кадастрални реІ. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Плевен - гистри на гр. Славяново

брой 64
10.06.2019 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.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане
на закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл.6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.
51, ал.3 и ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър,
чл.24, ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти (НРПУРОИ),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се извърши изменение в Кадастралната
карта и кадастрални регистри в землището на гр. Славяново
в обхвата на общински имот с идентификатор 67088.316.13
целия с площ 840,851 дка., в местността „Няма“ с НТП пасище, мера, категория IV при неполивни условия (номер по
предходен план 000378), като се образуват два нови поземлени имота:
- Имот с проектна площ 715,851 дка. с НТП - пасище, мера
- Имот с проектна площ 125,000 дка. с НТП - пасище, мера
2. Дава съгласие след образуването на новите имоти и
влизане в сила на решението, по т.1 да се извърши промяна
на начина на трайно ползване на новообразувания имот с
проектна площ 120,000 дка., съгласно установения начин
на трайно ползване от Общинска служба по „Земеделие“Плевен.
3. Дава съгласие Кметът на Община Плевен или упълномощено от него лице (писмено с нотариална заверка на
подписа) да подаде заявление до Общинска служба по Земеделие - Плевен за промяна начина на трайно ползване от
„пасище, мера” в „нива” на поземлени имоти посочени в т.1.
4. Дава съгласие имотите по т.1 да бъде отдаден под наем
по реда на глава 5 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, след промяна на начина на трайно ползване.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на
настоящето 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.25, ал.9
от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.
1 от Закона за общинската собственост, чл. 51, ал.3 и ал.5
от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.24, ал.3 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти
(НРПУРОИ), по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1764/21.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019
г., Протокол № 55, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1331/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване (НТП)
на поземлени имоти с идентификатори 67088.218.10,
67088.219.30, 67088.220.10, 67088.605.4, 67088.602.63 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Славяново
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.78а, ал.1 от Правилника за
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал. 2 и ал.3 от Закона за общинската
собственост,чл.2, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане
с общински имоти (НРПУРОИ),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна характера на собствеността на
поземлени имоти с идентификатори:
67088.218.10 с площ 204,520 дка. „Лачов обор“ с НТП
пасище, мера, категория VI при неполивни условия (номер
по предходен план 218010), актуван с АПОС № 39939 от
18.02.2014г.;
67088.219.30 с площ 110,780 дка. в местността „Лачов
обор“ с НТП „пасище , мера“ , категория VI при неполивни условия (номер по предходен план 219030), актуван с
АПОС № 36009 от 25.03.2010г.;
67088.220.10 с площ 139,466 дка. в местността „Лачов
обор“ с НТП „пасище, мера”, категория VI при неполивни условия (номер по предходен план 220010), актуван с
АПОС № 36010 от 25.03.2010г.;
67088.605.4 с площ 89,999 дка. в местността „Няма“ с
НТП „пасище, мера“ , категория IV при неполивни условия (номер по предходен план 000385), актуван с АПОС №
39699 от 13.11.2013г.;
67088.602.63 с площ 70,103 дка. в местността „Няма“ с
НТП „пасище, мера”, категория IV при неполивни условия (номер по предходен план 000401), актуван с АПОС №
39700 от 11.03.2010г.;, находящи се в землището на гр. Славяново, община Плевен от публична общинска собственост
в частна общинска собственост.
2. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от
„пасище, мера“ в „нива“ на поземлените имоти посочени в т.1.
3. Дава съгласие Кметът на Община Плевен или упълномощено от него лице (писмено с нотариална заверка на
подписа) да подаде заявление до Общинска служба по Земеделие - Плевен за промяна начина на трайно ползване от
„пасище, мера” в „нива” на поземлени имоти посочени в т.1.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на
настоящето 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.25, ал.9
от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.
2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,чл.2, ал.2 от
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти
(НРПУРОИ), по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1763/21.05.2019 г., на засе-

дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019
Р Е Ш Е Н И Е №1335/30.05.2019 г., гр. Плевен
г., Протокол № 55, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев на Народно читалище „Искра 1912”, с. Гривица, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Гривица, актуван с
АОС №34928/14.05.2007 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Р Е Ш Е Н И Е №1332/30.05.2019 г., гр. Плевен
Закона за местното самоуправление и местната администраОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, ция, §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закопредставляващ незастроен УПИ ХХ-66, отреден за жи- на за народните читалища, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от Закона
лищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък
за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Наредба №7 на
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Общински съвет - Плевен,
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от
Р Е Ш И:
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1912” - с. Гривица върху недвиОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
жим, нежилищен имот - публична общинска собственост,
Р Е Ш И:
находящ се в с. Гривица, пл. „Букурещ” №1, актуван с АОС
1. Да се организира и проведе публичен търг чрез пред- №34928/14.05.2007 г., представляващ самостоятелен обект
варително представяне на предложенията от участници- в сграда с идентификатор 17854.201.505.2.10, състоящ се
те в администрацията на Община Плевен за продажба на от помещения със застроена площ 100 кв.м., находящ се на
незастроен общински недвижим имот - частна общинска третия етаж от триетажна административна делова сграда с
собственост, представляващ УПИ ХХ-66 с площ 720кв.м., идентификатор 17854.201.505.2.
отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Бу- По кадастрална карта имотът се намира в поземлен имот с
ковлък, актуван с АОС №35389/28.05.2019 г., при първона- идентификатор 17854.201.505, а по регулация в УПИ І, кв.5
чална цена 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева без ДДС и по плана на с.Гривица.
депозит 10 % от първоначалната цена.
2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди за срок
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи коми- от 5 /пет/ години.
сия, която да организира и проведе търга за продажба на 3. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужимота по т.1
ване и поддръжка на имота по т.1, както и такса смет са за
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до- сметка на Народно читалище „Искра 1912” - с. Гривица.
говор за продажба на имота по т.1, съгласно нормативните 4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи с
изисквания със спечелилия участник.
представляващия Народно читалище „Искра 1912” - с. ГриМотиви: Настоящото решение е прието на основание вица, договор за безвъзмездно право на ползване, съгласно
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест- действащите разпоредби и условията по предходната точка.
ното самоуправление и местната администрация, чл.35, Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба самоуправление и местната администрация, §4 от Преход№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от арх. ните и заключителни разпоредби на Закона за народните
Невяна Иванчева - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ читалища, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от Закона за общинската
ОбС-1748/20.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - собственост и чл.62, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет
Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, точка - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1745/14.05.2019 г., на заседаОбщински съвет - Плевен.
ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев г., Протокол № 55, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1333/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински недвиР Е Ш Е Н И Е №1336/30.05.2019 г., гр. Плевен
жим имот на собственика на законно построена върху него
сграда - УПИ ХV, кв.17 по плана на с. Горталово, Община ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление
Плевен
на Регионална здравна инспекция - Плевен, недвижим, неНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от жилищен имот- частна общинска собственост, предстаЗакона за местното самоуправление и местната админи- вляващ 2 броя офиси - №№333 и 334, находящи се в администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската стративната сграда на ул. „Д. Константинов” №23, град
собственост, и чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.
Плевен,
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администраОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ция, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост
Р Е Ш И:
и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се
в село Горталово, Община Плевен, представляващ застроен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
урегулиран поземлен имот с площ 780 кв.м., УПИ ХV, кв.17,
Р Е Ш И:
отреден за жилищно строителство, актуванс акт за частна 1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Реобщинска собственост АОС №429760/12.04.2019 г., на цена гионална здравна инспекция /РЗИ/ - Плевен за срок от 5 /
6 500 (шест хиляди и петстотин) лева без ДДС на Валентин пет/ години, недвижим, нежилищен имот - частна общинска
Венциславов Христов - собственик на законно построената собственост, представляващ част от самостоятелен обект в
върху него сграда.
сграда с идентификатор 56722.660.765.2.7 - офиси №№333и
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 334 с обща площ 32 кв.м., находящи се на четвъртия етаж в
договор за продажба на имота с правоимащото лице, съ- административната сграда на ул. „Д. Константинов” №23,
гласно т.1, от настоящото решение и нормативните изи- град Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.
сквания
2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужМотиви: Настоящото решение е прието на основание ване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса бичл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно- тови отпадъци за имота са за сметка на Регионална здравна
то самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 инспекция /РЗИ/ - гр. Плевен.
и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.51 3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи доот Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе- говор за безвъзмездно управление на имота по т.1, съгласно
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ действащите разпоредби и условията на настоящото Решение.
ОбС-1741/13.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, точка ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на управление и местната администрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от
Общински съвет - Плевен.
Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба №7
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1743/14.05.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
30.05.2019 г., Протокол № 55, точка 13 от дневния ред, и е поР Е Ш Е Н И Е №1334/30.05.2019 г., гр. Плевен
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински недвиПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
жим имот на собственика на законно построени върху него
сгради - УПИ VІ, кв.19 - с. Ралево, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Р Е Ш Е Н И Е №1337/30.05.2019 г., гр. Плевен
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската ОТНОСНО: Проект за Уличен водопровод и канализация
собственост, и чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - за УПИ ХХVІІІ-10017, кв.54, поземлен имот с идентифиПлевен,
катор 56722.661.1127 от ОК 177 през ОК176а до ОК176б,
град Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоупраР Е Ш И:
вление и местната администрация и чл.8 от Закона за об1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се щинската собственост,
в село Ралево, Община Плевен, представляващ застроен
урегулиран поземлен имот с площ 670 кв.м. - УПИ VІ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
кв.19, отреден за жилищно строителство, актуван с акт
Р Е Ш И:
за частна общинска собственост №34898/26.03.2016 г., на 1. Дава съгласие Стефан Йорданов Ванков, с адрес ул.
цена от 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС на Наталия „Шипка” №21, вх.А, ап.3, град Плевен да изгради със собстЙосифова Иванова - собственик на законно построените вени средства Уличен водопровод и канализация за УПИ
ХХVІІІ - 10017, кв.54, поземлен имот с идентификатор
върху него сгради.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до- 56722.661.1127 от ОК 177 през ОК 176а до ОК 176б, град
говор за продажба на имота с правоимащото лице, съгласно Плевен, с дължина на водопровода 96 м. и на канала 93,50 м.
2. Съгласието по т.1 се дава за срока, в който е в сила Разт.1 от настоящото решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание решението за строеж -10 /десет/ години от започване на
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно- строителството.
то самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомои чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.51 щено лице да извърши необходимите правни и фактически
от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложе- действия, в изпълнение на настоящото Решение.
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
ОбС-1744/14.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местПлевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, точка ната администрация и чл.8 от Закона за общинската соб11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на ственост, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1734/25.04.2019 г., на заседаОбщински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ние на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019
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г., Протокол № 55, точка 14 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1338/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Уличен водопровод от ОК19а,
през ОК19б към ОК66а и улична канализация от ОК108 към
ОК66а за УПИ ХХІ - 661.1124 и УПИ ХХІІ-661.1473, кв.54,
град Плевен
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие „КОРЕКТ 94 СС” ООД, представлявано от Стилиана Илианова Станкулова, с адрес ул. „Стоян
Михайловски” №121, град Плевен и „БИЛД ИНВЕСТ БМ”
ЕООД, представлявано от Борис Антони Банков, с адрес ул.
„Васил Левски” №111, град Плевен да изгради със собствени средства Уличен водопровод от ОК 19а, през ОК 19б към
ОК 66а и улична канализация от ОК 108 към ОК 66а за УПИ
ХХІ - 661.1124 и УПИ ХХІІ - 661.1473, кв.54, град Плевен. с
дължина на водопровода 118 м. и на канала 95 м.
2. Съгласието по т.1 се дава за срока, в който е в сила Разрешението за строеж -10 /десет/ години от започване на
строителството.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1746/14.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019
г., Протокол № 55, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1339/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” по Подробен устройствен
план - парцеларен план на изграждане на Автомагистрала
„Хемус”, участък от км 122-260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен” и център за управление при км
18+501 на път ІІ-35
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34а, ал.5, чл.43б, изр. второ от Закона за държавната
собственост, чл.6, ал.1, ал.3, чл. 34, ал.4, чл.35, ал.5 от Закона за общинска собственост, чл.2, ал.2 и чл.55 от Наредба №
7 на Общински съвет Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна на характера от публична
общинска собственост в частна общинска собственост, засегнатите части от имоти - пасища, мери и пътища, по приложени скици-проект към одобрен от МРРБ проект на ПУППП за изграждане на АМ „Хемус”, участък от км 122+260
до км 139+340, включително пътен възел „Плевен” и център
за управление при км 18+501 на път II-35, имоти с проектни
номера и площи, находящи се, както следва:
- в землище с.Николаево: ПИ 51620.31.137 - 5634 кв.
м; 51620.31.138 - 46 кв. м; 51620.31.146 - 7021 кв. м;
51620.32.153 - 56 кв. м; 51620.32.155 - 623 кв. м; 51620.32.151
- 432 кв. м; 51620.32.146 - 221 кв. м; 51620.32.148 - 238 кв. м;
51620.33.39 - 714 кв. м; 51620.33.44 - 37 кв. м; 51620.36.43 704 кв. м; 51620.38.42 - 1271 кв. м; 51620.41.42 - 9597 кв. м;
51620.41.51 - 241 кв. м; 51620.41.34 - 159 кв. м; 51620.41.58 652 кв. м и 51620.137.14 -98 кв. м.
-в землище с. Бохот: ПИ 05921.107.49 - 640 кв. м;
05921.107.50 - 35 кв. м; 05921.180.50 - 13068 кв. м;
05921.180.53 - 1431 кв. м; 05921.180.75 - 344 кв. м;
05921.180.77 - 861 кв. м и 05921.180.79 - 935 кв. м.
2. В съответствие с изискванията на чл.43б, изр. второ
от Закона за държавната собственост дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Агенция „Пътна
инфраструктура” на имоти с проектни номера и площи, по
приложени скици-проект за изменение на ПУП-ПП по т.1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или на оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34а, ал.5, чл.43б, изр.
второ от Закона за държавната собственост, чл.6, ал.1, ал.3, чл.
34, ал.4, чл.35, ал.5 от Закона за общинска собственост, чл.2,
ал.2 и чл.55 от Наредба № 7 на Общински съвет Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен,
с вх.№ ОбС-1639-1/21.05.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, 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 №1340/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изработване на изменение на
ПУП-ПР за УПИ ІХ, кв.622 по плана на град Плевен и прилежащи улици от изток ПИ 652.167, от запад и юг ПИ
652.168 и план схеми за комуникационно транспортната
мрежа в обхвата на УПИ ІІІ, кв.622 и поземлени имоти
561.906, 561.904, 652.167 и 652.168
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.8,
ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и
чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема изменение на Подробен устройствен план План за регулация и застрояване за УПИ ІХ, кв.622 по плана

брой 64
10.06.2019 г.
на град Плевен, и прилежащи улици от изток ПИ 652.167,
от запад и юг ПИ 652.168 и план-схеми за комуникационно
транспортната мрежа в обхвата на УПИ ІІІ, кв.622 и поземлени имоти 561.906, 561.904, 652.167 и 652.168.
2. 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 ПУППРЗ по т.1, а продажба на 393 кв.м. ид.част от общински имот
с идентификатор 56722.652.167 на „Хоризонт рент Плевен”
ЕАД на стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС.
3. В случай, че изменението на приетия в т.16 с протокол
№19 от 16.05.2019 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.
4. 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 - град Плевен за ПУП-ПРЗ по т.1, да сключи окончателен договор с „Хоризонт рент Плевен” ЕАД.
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.8,
ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и
чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-1721-1/21.05.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55,
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 №1341/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 87597.82.18, в
местността Върбака в землището на с. Ясен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.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 прокарване на трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 87597.82.18, в
местността „Върбака” в землището на с.Ясен, преминаващо
със сервитут през следните поземлени имоти: 82.204, с начин
на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен
път - публична общинска собственост; 84.1, с начин на трайно ползване - ливада - частна общинска собственост; 84.2, с
начин на трайно ползване - за друго производство на продукта
от нефт, въглища, газ и шисти - частна собственост; 257.204, с
начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на водопроводно
отклонение до поземлен имот с идентификатор 87597.82.18
в местността „Върбака в землището на с. Ясен, преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: 82.204,
с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски,
ведомствен път - публична общинска собственост; 84.1, с
начин на трайно ползване - ливада - частна общинска собственост; 257.204, с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска
собственост.
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на територията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за
общинската собственост, 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-1750/21.05.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, 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 №1342/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имот 276.569 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за
изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.276.569 в
местността „Табакова чешма” в землището на град Плевен
и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен
план да се спазят разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за
пътищата.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.276.569 в
местността „Табакова чешма”, в землището на град Плевен
и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с 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.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
Закона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1759/21.05.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г.,
Протокол № 55, 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 №1343/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имот 276.556 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на
техническата инфраструктура и одобряване на Задание за
изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване за ПИ 56722.276.556 в местността
„Табакова чешма” в землището на град Плевен и парцеларни
планове на елементите на техническата инфраструктура. При
изработване на подробния устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет
- Плевен за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.276.556
в местността „Табакова чешма” в землището на град Плевен
и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство
на територията, свързани с изпълнението 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.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
Закона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1760/21.05.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г.,
Протокол № 55, 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 №1344/30.05.2019 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 І-За болнично заведение, VІІІ-За
озеленяване и ПИ 1106, кв. 841 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, във връзка с чл.62а, ал.2 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 урегулирани поземлени имот
І-За болнично заведение, VІІІ - За озеленяване и ПИ 1106,
кв.841 по плана на град Плевен.
2. Дава съгласие за промяна характера на част от урегулиран поземлен имот VІІІ /ПИ 1107 по кад. карта/ от публична
общинска собственост в частна общинска собственост по
приложено графично предложение за изменение на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти І-За болнично заведение, VІІІ - За
озеленяване и ПИ 1106, кв.841 по плана на град 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 урегулирани поземлени имоти І-За болнично
заведение, VІІІ - За озеленяване и ПИ 1106, кв.841 по плана
на град 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, във връзка с чл.62а, ал.2 от Закона за устройство
на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1753/21.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019
г., Протокол № 55, 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 №1345/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.757.359 в местността Плочата в землището на гр.
Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.359 в
местността „Плочата” в землището на град плевен. При
изработване на подробния устройствен план да се спазват
разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.757.359 в
местността „Плочата” в землището на град Плевен.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство
на територията, свързани с изпълнението 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.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
Закона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1751/21.05.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г.,
Протокол № 55, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.15 в местността „Стража” в землището на град Плевен и парцеларни
планове на елементите на техническата инфраструктура.
При изработване на подробния устройствен план да се спазват разпоредбите на чл.46, ал. от Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.15 в
местността „Стража” в землището на град Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически
действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на
територията, свързани с 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.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
Закона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1756/21.05.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г.,
Протокол № 55, 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 №1348/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.701.416 в местността Стража в землището на гр.
Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
Р Е Ш Е Н И Е №1346/30.05.2019 г., гр. Плевен
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за ство на територията,
Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на траОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
сета на водопровод и електропровод до поземлен имот 701.15
Р Е Ш И:
в местността Стражата в землището на гр. Плевен
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.2 във връз- ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.416 в
ка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоупра- местността „Стража” в землището на град Плевен и парцевление и местната администрация, чл.8 от Закона за общин- ларни планове на елементите на техническата инфраструкската собственост, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 тура. При изработване на подробния устройствен план да
от Закона за устройство на територията, чл.18 от Закона за се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за
опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника правила и нормативи за устройство на отделните видове теза прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,
ритории и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен усОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
тройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.416 в
Р Е Ш И:
местността „Стража” в землището на град Плевен и парце1. Разрешава изработването на проект за Подробен ус- ларни планове на елементите на техническата инфраструктройствен план - Парцеларен план на елементите на техни- тура.
ческата инфраструктура за прокарване на трасета за водо- 3. Възлага а Кмета на Община Плевен или оправомощено
провод и електропровод до поземлен имот с идентификатор лице да извърши необходимите правни и фактически дейст701.15 в местността „Стража” в землището на град Плевен, вия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на тепреминаващи със сервитут през следните поземлени имоти: риторията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
701.2387 с начин на трайно ползване - за селскостопански, Решенията по чл.124а от Закона за устройство на теритогорски ведомствен път - публична общинска собственост; рията не подлежат на оспорване съгласно чл.124б, ал.4.
701.3183 с начин на трайно ползване - за селскостопански, Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
горски ведомствен път-публична общинска собственост; чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за мест701.2388 - с начин на трайно ползване за селскостопански, ното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
горски, ведомствен път - публична общинска собственост. Закона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5
2. Дава съгласие за прокарване на трасета на водопро- и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на теритовод и електропровод до поземлен имот с идентификатор рията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об701.15 в местността „Стража” в землището на град Пле- щина Плевен, с вх.№ ОбС-1755/21.05.2019 г., на заседание
вен, преминаващи със сервитут през следните поземлени на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г.,
имоти: 701.2387 с начин на трайно ползване - за селско- Протокол № 55, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с
стопански, горски ведомствен път - публична общинска официалния печат на Общински съвет - Плевен.
собственост,; 701.3183 с начин на трайно ползване - за
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
селскостопански, горски ведомствен път - публична общинска собственост; 701.2388 - с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен път - пубР Е Ш Е Н И Е №1349/30.05.2019 г., гр. Плевен
лична общинска собственост.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
3. Съгласието по т.2 се дава за срок от 5 /пет/ години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус- подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.701.3127 в местността Стража в землището на гр.
тройствен план по т.1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо- Плевен, парцеларни планове на елементите на техническащено лице да извърши необходимите правни и фактически та инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на терито- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната админирията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание страция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройместното самоуправление и местната администрация, чл.8 ство на територията,
от Закона за общинската собственост, чл.124а, ал.1, ал.5 и
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
Р Е Ш И:
чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30,
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройземеделските земи, по предложение от Георг Спартански ствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.3127 в
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1757/21.05.2019 г., местността „Стража” в землището на град Плевен и парцена заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на ларни планове на елементите на техническата инфраструк30.05.2019 г., Протокол № 55, точка 23 от дневния ред, и е тура. При изработване на подробния устройствен план да
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Пле- се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове тевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ритории и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.3127
в местността „Стража” в землището на град Плевен и парР Е Ш Е Н И Е №1347/30.05.2019 г., гр. Плевен
целарни планове на елементите на техническата инфраОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за структура.
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомоще56722.701.15 в местността Стража в землището на гр. но лице да извърши всички правни и фактически действия,
Плевен, парцеларни планове на елементите на техническа- съгласно разпоредбите на Закона за устройство на теритота инфраструктура и одобряване на Задание за изработ- рията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
ване на подробен устройствен план
Решенията по чл.124а от Закона за устройство на теритоНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от рията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4.
Закона за местното самоуправление и местната админи- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
страция, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местчл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устрой- ното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
ство на територията,
Закона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5

брой 64
10.06.2019 г.
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1754/21.05.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г.,
Протокол № 55, 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 №1350/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ
56722.701.2453 в местността Стража в землището на гр.
Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи,
чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.2453 в
местността „Стража” в землището на град Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура. При изработване на подробния устройствен план да
се спазват разпоредбите на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 56722.701.2453 в местността „Стража” в землището на град Плевен и парцеларни
планове на елементите на техническата инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши всички правни и фактически действия,
съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с 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.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от
Закона за опазване на земеделските земи, чл.124а, ал.1, ал.5
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1761/21.05.2019 г., на заседание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г.,
Протокол № 55, 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 №1351/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори
56722.667.243, 56722.667.244 и 56722.667.324, попадащи в
границите на УПИ VІ - За фирмен магазин, производствени
ателиета, паркинг и озеленяване в кв. 27 по плана на ж.к.
„Дружба“, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.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, при условията на чл.15, ал.3 и ал.5
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 поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243, 56722.667.244
и 56722.667.324, попадащи в границите на УПИ VІ - За фирмен магазин, производствени ателиета и паркинг и озеленяване в кв.27 по плана на ж.к. „Дружба”, град Плевен.
2. Дава съгласие за промяна характера на част от поземлен
имот 667.244 от публична общинска собственост в частна
общинска собственост по приложено графично предложение за изменение на Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243, 56722.667.244 и 56722.667.324, попадащи в границите на УПИ VІ - За фирмен магазин, производствени ателиета, паркинг и озеленяване вкв.27 по плана на
ж.к. „Дружба”, град 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 поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243,
56722.667.244 и 56722.667.324, попадащи в границите на УПИ
VІ - За фирмен магазин, производствени ателиета, паркинг и
озеленяване в кв.27 по плана на ж.к. „Дружба”, град 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, 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-1752/21.05.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, 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 №1352/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение за изменение на ПОДРОБЕН
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.835,
56722.667.831 и 56722.667.834, попадащи в границите на УПИ
ІІІ - За жилищен комплекс и подземни гаражи и УПИ І - за
детски дом и ясли в кв. 6 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 администраР Е Ш Е Н И Е №1356/30.05.2019 г., гр. Плевен
ция, 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 ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на
- Плевен, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на Национална агенция за приходите за нуждите на Територитериторията, във връзка с чл.22, ал.4, ал.5 и ал.6, при условията ална дирекция на НАП - гр. Велико Търново, офис Плевен, недвижим, нежилищен имот - публична общинска собственост,
на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията,
представляващ стая №32 и№33 с обща площ 80,00 кв.м. част от сграда с идентификатор 56722.664.112.4, находящи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
се на първи етаж в ОУ „Васил Левски”, град Плевен
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия Подробен ус- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
тройствен план - План за регулация и застрояване за позем- Закона за местното самоуправление и местната администралени имоти с идентификатори 56722.667.835, 56722.667.831 ция, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост
и 56722.667.834, попадащи в границите на УПИ ІІІ - За жи- и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
лищен комплекс и подземни гаражи и УПИ І - За детски дом
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
и ясли в кв.6 по плана на град Плевен.
Р Е Ш И:
2. Дава съгласие за промяна характера на част от поземлен имот 667.835 - 132,93 кв.м. от публична общинска 1. Да се предостави безвъзмездно за управление недвижим,
собственост в частна общинска собственост по приложено нежилищен имот, представляващ част от сграда с идентифиграфично предложение за изменение на Подробен устрой- катор 56722.664.112.4 - стая №32 и №33 с обща площ 80,00
ствен план - План за регулация и застрояване за поземлени кв.м., находящи се на първия етаж в Основно училище „Васил
имоти с идентификатори 56722.667.835, 56722.667.831 и Левски”, на ул. „Стара планина” №6, град Плевен, актувано с
56722.667.834, попадащи в границите на УПИ ІІІ - За жили- АОС №40478/10.07.2014 г. на Национална агенция за приходищен комплекс и подземни гаражи и УПИ І - За детски дом и те, за нуждите на Териториална Дирекция на НАП - гр. Велико
Търново, офис Плевен за срок от 5 /пет/ години.
ясли в кв.6 по плана на град Плевен.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със за- 2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужповед на основание чл.135, ал.3 от Закона за устройство на ване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса
територията да се изработи проект за изменение на действа- битови отпадъци, са за сметка на Териториална Дирекция
щия Подробен устройствен план - План за регулация и застро- на НАП - гр. Велико Търново, офис Плевен.
яване за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.835, 3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи до56722.667.831 и 56722.667.834, попадащи в границите на УПИ говор за безвъзмездно управление на имота по т.1, съгласно
ІІІ- За жилищен комплекс и подземни гаражи и УПИ І - За дет- действащите разпоредби и условията на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
ски дом и ясли в кв.6 по плана на град Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местноал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното то самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3
самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, ал.3 и и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2
чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложеот Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, чл.134, ал.1, т.1 ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, във връзка ОбС-1765/29.05.2019 г., на заседание на Общински съвет с чл.22, ал.4, ал.5 и ал.6, при условията на чл.15, ал.3 и ал.5 Плевен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, точка
от Закона за устройство на територията, по предложение от 33 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС- Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
1758/21.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, точка 29 от дневния
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет
- Плевен.
Р Е Ш Е Н И Е №1357/30.05.2019 г., гр. Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ОТНОСНО: Извършване на промяна в Инвестиционната
програма на Община Плевен за 2019 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от
Р Е Ш Е Н И Е №1353/30.05.2019 г., гр. Плевен
Закона за местното самоуправление и местната администраОТНОСНО: Именуване на улица в с. Гривица, Община Плевен ция, чл.124, ал.1, 2 и 4, чл.144, ал.4 от Закона за публичните
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от финанси и чл.41, ал.1, 2 и 4, чл.57, ал.2 от Наредба №10 на
Закона за местното самоуправление и местната администра- Общински съвет - Плевен,
ция, чл.4, ал.2, чл.6, ал.1, т.3, чл.7, чл.8, чл.9 и чл.12 от НаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
редба №19 на Общински съвет - Плевен,
Р Е Ш И:
1. Увеличава стойността на обект в т.10, в раздел „ФинанОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
сиране” с „Други бюджетни средства в т.ч. преходни остатъР Е Ш И:
1. Именува улица от ОК 218 - Ок 233 - ОК 232 до ОК 231 в ци от трансфери и инвестиционни кредити” в Приложение
село Гривица, Община Плевен с името „Генерал Тотлебен”. №4 към Решение №1197/31.01.2019 г. на Общински съвет Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, Плевен - „Преустройство на туристически център” с 39 000
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоу- лева, било 15 000 лева става 54 000 лева.
правление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.6, ал.1, т.3, Намалява Фонд Резерв - местна дейност по бюджета на Обчл.7, чл.8, чл.9 и чл.12 от Наредба №19 на Общински съвет - щина Плевен за 2019 година със сума в размер на 39 000 лева.
Плевен, по предложение от Любомир Ламбев - Кмет на с. Гри- 2. Извършва промяна в наименованието на обект в т.8,
вица, Община Плевен, с вх.№ ОбС-1727/20.05.2019 г., на засе- раздел „Финансиране с „Други бюджетни средства, в т.ч.
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 преходни остатъци от трансфери и инвестиционни кредиг., Протокол № 55, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с ти” в Приложение №4 на Решение №1197/31.01.2019 г. на
Общински съвет - Плевен, било „Сървъри за нуждите на
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев Община Плевен”, става „Сървъри, компютри и хардуер”.
3. Създава нови т.т.№25 и№26 в Приложение №10А, към
Решение №1197/31.01.2019 г. на Общински съвет - Плевен,
„Разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти по
Р Е Ш Е Н И Е №1354/30.05.2019 г., гр. Плевен
проекти на ЕС през 2019 година”, както следва: т.25. „бул.
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова по- „Г. Кочев - от ж.п. надлез до кръстовището с
мощ на Мария Трендафилова Стоянова
ул. „Гренадерска”, такса за приемане на обекта 350, 00
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от За- лева; т.26. „Пътен надлез на бул. „Г. Кочев”, такса за приекона за местното самоуправление и местната администрация, мане на обекта - 350,00 лева.
Средствата са в рамките на предвидените средства по бюОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
джета на проекта като със сумата от 700,00 лева се увеличаР Е Ш И:
ва § 51-10 „Основен ремонт на ДМА” и се намалява § 01-00
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §42-14 „Заплати и възнаграждения на персонала”.
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”, 4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички
дейност 122 „Общинска администрация” по бюджета на правни и фактически действия, продиктувани от настоящоОбщина Плевен за 2019 година, в размер на 300 (триста) то Решение.
лева на Галя Илиева Иванова за лечението на дъщеря й Ма- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
рия Трендафилова Стоянова.
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.1, 2
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно- и 4, чл.144, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41,
то самоуправление и местната администрация, по предло- ал.1, 2 и 4, чл.57, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет
жение от Постоянна комисия по „Здравеопазване и социал- - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
на политика”, с вх.№ ОбС-0515-2/25.04.2019 г., на заседание Община Плевен, с вх.№ ОбС-1587-6/29.05.2019 г., на засена Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г., дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019
Протокол № 55, точка 31 от дневния ред, и е подпечатано с г., Протокол № 55, точка 34 от дневния ред, и е подпечатано
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1355/30.05.2019 г., гр. Плевен
Р Е Ш Е Н И Е №1358/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова по- ОТНОСНО: Разпореждане с получено дарение
мощ на Снежана Йотова Кежева
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от от Закона за местното самоуправление и местната админиЗакона за местното самоуправление и местната администра- страция,
ция,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
Р Е Ш И:
1. Предоставя безвъзмездно получените, съгласно За1. Предоставя еднократна финансова помощ от §42-14 повед №ОС-9/20.03.2019 г. им. и доп. със Заповед №ОС„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”, 20/17.05.2019 г. на Министъра на отбраната 1 885 бр. медейност 122 „Общинска администрация” по бюджета на сингови гилзи с балансова стойност 126 295,00 лева., на
Община Плевен за 2019 година, в размер на 400 (четиристо- Сдружение „Героите на Дойран” с ЕИК 205086845 за изтин) лева на Снежана Йотова Кежева.
граждане на паметник на Девета пехотна Плевенска дивиМотиви: Настоящото решение е прието на основание зия в гр. Плевен.
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно- 2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да извърши необто самоуправление и местната администрация, по предло- ходимите правни и фактически действия за получаване на дарежение от Постоянна комисия по „Здравеопазване и социал- нието и предоставянето му на Сдружение „Героите на Дойран”.
на политика”, с вх.№ ОбС-1666-2/25.04.2019 г., на заседание Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г., чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона
Протокол № 55, точка 32 от дневния ред, и е подпечатано с за местното самоуправление и местната администраофициалния печат на Общински съвет - Плевен.
ция, по предложение от Георг Спартански, с вх.№ ОбСПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 1588/29.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
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вен, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 55, 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 №1359/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на обособена реална част от втори етаж и част от сутерен от двуетажна административна сграда, попадаща в УПИ ХІІІ, кв.15 по плана на с. Опанец
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да не закупи от „Българска телекомуникационна компания”
ЕАД обособена реална част (част от втори етаж и част от сутерен) от двуетажна административна сграда, попадаща в
УПИ ХІІІ, кв.15 по плана на с.Опанец, подробно описана
в нотариален акт с вх. рег. №21467/23.11.2007г., акт. №153,
том LIХ, дело №14113/2007 г., за сумата от 10 000,00 (десет
хиляди) лева без ДДС.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона
за собствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2 и чл.6, т.1 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1766/29.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019
г., Протокол № 55, 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 №1360/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение
№942/27.04.2018 г. на Общински съвет - Плевен и одобряване на 3 броя схеми за разполагане на преместваеми обекти
- детски електромобилчета или други детски атракциони,
разположение в Централната градска част на град Плевен, по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията, провеждане на тръжна процедура и отдаване под
наем на част от имоти - публична 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.56, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.6
и чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя и допълва Решение №942/27.04.2018 г. на Общински съвет - Плевен, в частта на т.1 и т.2, както следва:
1. Изменя т.1 от Решение №942/27.04.2018 г. на Общински
съвет - Плевен, като придобива следната редакция:
„ 1. Одобрява: 3 брая схеми, съгласувани на 27.05.2019 г. от
Главния архитект на Община Плевен за разполагане на преместваеми обекти в Централната градска част на град Плевен”.
2. Изменя т.2 от Решение №942/27.04.2018 г. на Общински
съвет - Плевен, като придобива следната редакция:
„ т.2. Възлага на Кмета на Община Плевен или на оправомощено от него лице да проведе търг за отдаване под наем
на части от имоти - публична общинска собственост на
територията на Централна градска част на град Плевен за
разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрените
схеми по т.1, както следва:
позиция 1 - стоянка за детски електромобилчета или други
детски атракциони по 10 кв.м. и по 50 кв.м. зона за движение на съоръженията;
позиция 2 - стоянка за детски електромобилчета или други
детски атракциони по 10 кв.м. и по 50 кв.м. зона за движение на съоръженията;
позиция 3 - стоянка за детски електромобилчета или други
детски атракциони по 10 кв.м. и по 50 кв.м. зона за движение на съоръженията.”
§2. В останалата си част Решение №942/27.04.2018 г. на
Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.56, ал.1 от
Закона за устройство на територията, чл.6 и чл.7, ал.2 и ал.3
от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.8, ал.1 и
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1255-1/29.05.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019
г., Протокол № 55, точка 37 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 №1361/30.05.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №918/29.03.2018 г. на
Общински съвет - Плевен относно поставяне на монументалнодекоративен елемент - паметник на Девета плевенска дивизия
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №918/29.03.2019 г. на Общински съвет- Плевен, като отменя т.3 от решението.
§2. В останалата част Решение №918/29.03.2018 г. на Общински съвет - Плевен остава непроменено.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от
Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност”, с вх.№ ОбС-1224-6/29.05.2019г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.05.2019 г.,
Протокол № 55, точка 38 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

СПОРТ

брой 64
10.06.2019 г.

7

ОФК „Спартак“ влиза в професионалния футбол
На Общинския футболен
клуб „Спартак” му тръгна по
вода влизането във Втора професионална лига. Времето не пожали домакините в последната
им среща на стадион „Плевен”,
където срещнаха едноименния
тим от град Левски. Неблагоприятните климатични условия
не попречиха на футболистите
да покажат добра игра. Верните
фенове, дори с чадъри, останаха
на трибуните до последния съдийски сигнал, след който първо
бяха наградени юношите - старша възраст на „Спартак“, които

завършиха първенството в региона на първо място. Купата им
връчи Бончо Генчев -. председател на Регионалния футболен
съвет - ВеликоТърново, който е
към Българския футболен съюз.
Футболистите от мъжкия отбор на „Спартак“ също се отблагодариха на феновете и присъстващите на стадион „Плевен“ с
победа. Те надиграха гостите от
Левски с 3:0. А тържествената
церемония донесе много радост,
както на треньорския щаб на
Красимир Бислимов, така и на
футболистите. Купата на пър-

венците в класирането
на
Северозападна
трета футболна лига връчи
Бончо
Генчев и заедно
с кмета Георг
Спартански медалите на
плевенчани.
А накрая имаше и гейзери
от шампанско,
както се полага на подобни

Мъжкият отбор на „Спартак” - Плевен, който от новия сезон ще играе във
Втора професионална лига.

Юношите на „Спартак” - Плевен, които спечелиха първо място в Зонална група - Велико Търново.

церемонии!
През сезона 2018/2019
г. общинският
футболен отбор „Спартак“
изигра
общо
30 срещи, като
записа 26 победи, 1 равен мач
и 3 загуби. С
голова разлика
75:11 плевенските футболисти извоюваха

79 точки и изпревариха втория в
класирането - „Янтра“ - Габрово
с цели 9 точки. Сред голмайсторите на групата има и плевенски
футболист - Ивайло Иванов записа името си с отбелязаните 10
попадения. Така „Спартак“ от
следващия сезон ще се състезава при професионалистите във
Втора футболна лига.
От класирането и от преминаването по-нагоре остана доволен и старши треньорът на
плевенчани Красимир Бислимов. Още в деня, когато пое

ръководството на отбора, той
заяви намеренията си да класира „Спартак“ на първо място
и доказа, че онова, което е обещал, винаги става реалност. Не
бива да се омаловажава успехът
и на юношите - старша възраст
на „Спартак“, които безкомпромисно и категорично надиграваха своите връстници в Зонална
група - Велико Търново. Затова
и те заслужено получиха купата за първенец, като зарадваха
треньора си Милко Гаврилов с
големия успех.

Таня Димитрова и Димчо Мицов спечелиха Маратон „Плевен” 2019
Близо 700 участници от 11
държави взеха участие в шестото издание на маратон „Плевен“.
Стартът бе даден на площад
„Възраждане“ от председателя на местния парламент Мартин Митев, който пожела успех
на участниците. На стартовата
линия застанаха момичетата и
момчетата, участници в детския
маратон. Стартът при тях бе в
три възрастови групи - 6-7 годишни, 8-9 годишни и 10-12 годишни. Останалите дисциплини
в надпреварата бяха класическа
маратонска дистанция /42,2 км/,
полумаратон /21,1 км/, щафета
/2х10,5 км/ и безплатен градски
крос /3 км/.
На церемония на централния площад „Възраждане“ същия ден след обед бяха връчени наградите в отделните
дисциплини.
Победителите
отличиха председателят на Общинския съвет Мартин Митев
и Станислав Георгиев - директор на маратона. Организатор
на спортната проява е Спортен
клуб „Бегач“ в партньорство с
Община Плевен. Тази година
каузата на Маратон „Плевен“ е

специална стипендия „Готови
за успех“ за най-малко един студент от Плевен.
Ето и финалистите в отделните дисциплини:
Категория „Мъже“, дисциплина „Маратон“ (42,2 км):
1. Димчо Мицов

2.Калин Василев
3. Георги Хараламбиев
Категория „Жени“, дисциплина „Маратон“ (42,2 км):
1. Таня Димитрова
2. Велина Кръстева
3. Малина Иванова
Категория „Мъже“, дисци-

Издава ОП ”Общински медиен център”

плина „Полумаратон“ (21,1
км):
1.Иво Балабанов
2.Йоло Николов
3.Стоян Владков
Категория „Жени“, дисциплина „Полумаратон“ (21,1 км):
1.Билсерин Сюлейман

Директор: Надежда Иванова
Гл. редактор: Иван Кръстев
Екип: ОП “Общински медиен център”
Редакционен тел. 064/800-402, 064/800-290
Реклама: 087 99 11 303
Адрес на редакцията: Плевен 5800, ул.”Димитър Константинов” 23
radio.pleven.bg, e-mail: radio_pleven2014@abv.bg

2.Кремена Ковачева
3. Анастасия Пейчева
Щафета /2 x 10.5 km/
1. Иво Илиев и Валентин
Илиев - общо време 1:29:22 ч.
2. Цанко Цанков и Милена Тодорова - общо време 1:34:13 ч.
3. Емил Тодоров и Емил Енев
- общо време 1:36:49 ч.
Шампионите при мъжете и
жените в дисциплината „Маратон“ получиха и специални награди - купа „Георги Пенчев“.
Купата носи името на известния
в миналото маратонец от Плевен, който е заслужил майстор
на спорта и почетен гражданин
на Плевен. Купата бе връчена от
неговия син Пенчо Пенчев.
Отличен беше най-малкият
участник - момиче от Румъния,
която придружаваше майка си
на спортната проява, както и ветерани - участници при мъжете
и жените. Всички финалисти
получиха парични и предметни
награди.
В края на церемонията двама
от регистрираните участници в
Маратон „Плевен“ 2019 си тръгнаха и с чисто нови велосипеди,
които бяха изтеглени с томбола.
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Сопраното Пламена Гиргинова и тенорът Михаил Михайлов
спечелиха конкурса на името на Гена Димитрова
За трети път, след 10-годишно
прекъсване, Плевен беше домакин на Националния конкурс за
млади оперни певци „Гена Димитрова“. Събитието беше в навечерието на Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост и се организира от Плевенска филхармония
с подкрепата на Министерството
на културата и Община Плевен.
В надпреварата участваха 23
изпълнители от България, Китай,
Полша, Беларус, Тунис, Гърция
и Сърбия. Те бяха оценявани от
жури с председател маестро Найден Тодоров и членове: оперните
певици Александрина Милчева
и Дарина Такова, която беше и в
предното издание част от журито,
Калуди Калудов, както и Андриан
Холендер - режисьор и импресарио.
Третото издание на конкурса
започна с теглене на жребий и
музикални изпълнения в Регионален исторически музей. Председателят на Общински съвет
- Плевен Мартин Митев приветства участниците и отбеляза, че
се възстановя една музикална
традиция в културния календар.
„Радвам се, че едно прекрасно
събитие, завещано ни от голямата Гена Димитрова и маестро
Георги Нотев преди повече от 10
години, отново събира в Плевен
млади оперни таланти. Силният
емоционален заряд идва не само
от това, че Плевен възстановява
нещо толкова стойностно и кра-

сиво, но и от факта, че откриването е именно тук - в тази зала на
Регионалния исторически музей,
където от всеки експонат може
да усетим духа на големите имена като Гена Димитрова, Христо
Бръмбаров и Катя Попова“, каза
в привествието Мартин Митев.
Успех на участниците пожела и
маестро Найден Тодоров - директор на Софийската филхармония
и председател на журито.
Конкурсът се проведе в два
тура в зала „Емил Димитров“ на
НЧ „Съгласие 1869“. След всеки
тур журито обявяваше имената
на класиралите се. За финала останаха 12-те номинирани млади
изпълнители, които трябваше да
се представят в заключителния

концерт с Плевенска филхармония и Общински хор „Гена Димитрова“. Първата награда при
жените спечели Пламена Гиргинова-сопрано, а при мъжете Михаил Михайлов-тенор.
Ето и имената на останалите
наградени - Александрина Михайлова и Светлана Иванова - 2
награда и Виктория Пигова - 3
награда. Поощрение получиха
Глория Кънева и Катарина Радованович. При мъжете втората награда не беше присъдена, а третата получиха Кристиян Христов и
Мохамед Есайед.
Специалните награди бяха
присъдени на Пламена Гиргинова - за най-добро изпълнение на
българска песен и на Катажина

Сигула - за отлично представяне
в майсторския клас на Калуди Калудов.
Фондация „Гена Димитрова”
награди Виктория Пигова.
Членът на журито Адриан
Холендер награди Михаил Михайлов и Светлана Иванова. Наградата на лятна академия на изящните изкуства - Созопол 2019
и на Фондация „Дарина Такова”
за майсторски клас получи Анита Шишкова. С наградата за найдобро изпълнение на българска
песен от чуждестранен участник
от Плевенската филхармония бе
удостоен Думба Татенда.
Маестро Найден Тодоров
даде положителна оценка на
участниците и обясни, че журито е работило в пълно съгласие
и изпълнителите са оценявани
безкомпромисно. Той отбеляза,
че ще се радва в следващите издание да присъстват и директори на
оперни театри, които да се запознаят с възможностите на младите
дарования. Стана ясно, че сред
участниците жените са повече
от мъжете, но тази тенденция е
в международен план. Маестро
Тодоров предложи в следващото
издание на конкурса да има и награда на публиката, която ще бъде
голям стимул за певците.
„Изключително съм горда
и поласкана, че съм носител на
първа награда от този великолепен конкурс. Пожелавам си големи успехи и много изяви, защото
това е най-хубавото за певеца“ ,

каза носителката на първа награда Пламена Гиргинова.
Победителят при мъжете Михаил Михайлов сподели, че вече
е имал изяви в Плевен, но за първи път като участник в този конкурс. „За мен е гордост, да имам в
биографията си първа награда на
името на голямата оперна певица
Гена Димитрова. Ще продължавам да пея и да покорявам сцените“ каза още Михайлов.
Двамата победители в конкурса са категорични, че Гена Димитрова е икона в оперното пеене, а
за България тя е национална гордост и културно наследство.
Кметът Георг Спартански
поздрави всички участници и
организатори, като подчерта активното участие на Плевенска
филхармония и директора Любомир Дяковски. „Без тях, това тържество на музиката нямаше да се
случи. Разбира се, поздравление
и за компетентното жури. Представям си колко трудно му е било,
след като изслушахме номинираните в конкурса. Най-големите
поздравления са за финалната
вечер, естествено за всички номинирани млади оперни певци, които показаха много високо ниво.
Наистина специалистите казват,
че голяма част от тях ги чака много голямо бъдеще. Желая им го
от сърце. Успех!“, каза кметът
Спартански и подчерта, че трябва
от сега да започне подготовката за
четвъртото издание на конкурса
през 2021 година.

Културни дейци, учители, ученици и творчески колективи бяха наградени за 24 май
По повод Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост Община Плевен отличи дейци на културата. Това
стана по предложение на обществено-експертен съвет по култура. Ето и иманета на
наградените: Мариета Калъпова - актриса в
ДКТ „Ив. Радоев”, Красимир Кондов - главен художествен ръководител на Северняшки
ансамбъл, Александър Сахатчиев - уредник в
ХГ „Илия Бешков”, Илиян Ангелов - художник, член на СБХ - група Плевен и Богомил
Стоев - екскурзовод в РВИМ. Отличени бяха
и колективите на: Северняшки ансамбъл за
народни песни и танци „Иван Вълев” по случай 60 години от създаването му; Регионална
библиотека „Христо Смирненски” по случай
65-годишнината от създаването й; ДКТ „Иван
Радоев” по случай 100-годишнината от създаването му.
По традиция, по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост награди в областта на културата и
образованието кметът Георг Спартански връчи на деца, ученици, учители и директори.
Отличените тази година са:
І. ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА
НА ИЗКУСТВОТО
Децата от ДГ „Слънце” - Ева Славчева,
Габриела Маринчева, Елица Симеонова,
Дивна Обретенова и ръководители: Силвия
Моневска, Ивета Христова и Виргиния Борисова;
Деца от ДГ „Иглика” - Мария Анова, Йоана Бъчева, Рая Бекярова, Калина Терзиева,
Дарин Димитров с ръководител Захаринка
Панталеева.
ІІ КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Фолклорна вокална група „Игличе”от ДГ
„Иглика”, спечелили първо място и златен
медал от Националния детско-юношески
конкурс за музикално изкуство „Орфееви

таланти” с ръководител Таня Халова; група
„Звездички” при ДГ „Кокиче”, спечелили
първо място на Международния детски конкурс „Южни слънца” и Националния фестивал на руската поезия, песен и танц с ръководители Красимира Колева и Галя Нанкова;
Отбор „Незабравка” при ДГ „Незабравка”, заел първо място на Гимнастрада с ръководител Мариана Козова;
Център за ученическо, техническо и научно творчество - Виктория Георгиева, Никол
Ванева, Светослава Печева, Магдалена Пачева, Ивана Найденова с ръководител Даниела
Вълова и Никола Симов,
Стефка Огнянова с ръководител Клаида
Дойчинова;
Център за работа с деца - Формациите,
които донесоха призови места от Международен детски фестивал „Млади таланти”
2019, Национален конкурс за изпълнители на
народна музика „Дунавски славей”, Национален конкурс „От Коледа до Васильовден” и
Международен детски конкурс „Южни слънца” ;
Смесен хор „Звъника” с ръководител Ваня
Делийска;
Школи по изобразително изкуство с ръководител Вяра Савова;
Народен хор при ДЮФА „Нашенчета” с
ръководител Николина Спасова;
Народен оркестър при ДЮФА „Нашенчета” с ръководител Йордан Спасов;
Танцов състав при ДЮФА „Нашенчета” с
ръководител Огнян Летов;
Акордеонно трио с ръководител Ценка Тодорова;
И учениците - Маргарет Георгиева, Виктор Доков, Лъчезар Точев, Велислава Кожухарова, Антония Томова, Джими Стефанов,
Стефан Стефанов, Йоан Василев с ръководител Мария Русева.

ІІ. ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО - УЧЕНИЦИ и ТЕХНИТЕ УЧИТЕЛИ
НУ „Христо Ботев” - Николай Цветанов,
Йордан Иванчев, Кристина Манчева, Ема
Динкова, Мартин Попов, Валентин Христов,
Георги Михайлов с ръководители Румяна
Михайлова, Йонита Милова, Милена Георгиева, Нели Цветанова, Лилия Дамянова;
НУ „Единство” - Станислав Петров, Мадлен Димитрова, Никол Любомирова, Ивайло Минчев с ръководители Стелиян Петров,
Юлия Кълбова, Людмила Йотова;
ОУ „Д-р Петър Берон” - Йоана Маркова,
Лора Бейкова, Далия Аладжова с ръководител Любимка Петкова - Вутова;
ОУ „Васил Левски” - Даниел Димитров,
Кристина Върбанова с ръководител: Богомила Милчева;
ОУ „Валери Петров” - Рая Костова, Нора
Рашева, Цветан Димитров, Виктор Христов с
ръководители: Искра Арабаджиева, Христинка
Илиева, Димитър Димитров, Емилия Цонева;
ОУ „Лазар Станев” - Елица Симеонова,
Цветослав Драганов и учител -Росица Денчева;
СУ „Стоян Заимов” - Божидар Станев с
ръководител: Павлина Василева;
СУ „Пейо Яворов” - Цветан Георгиев;
СУ „Иван Вазов” - Гергана Христова, Борис Йорданов, Габриела Лилянова, Рая Маринова, Гергана Младенова, Теодор Гевреков,
Денислав Стоев, Калина Василева и ръководители: Силвия Георгиева, Маргарита Стефанова, Станка Ненчева, Диляна Ангелова;
ДФСГ „Интелект” - Виктория Вълкова и
ръководител: Йоана Лазарова;
МГ „Гео Милев” - Ани Георгиева, Георги
Тончев, Кристиан Милев, Кристиан Георгиев, Ева Русева, Катрин Нинова, Валентин Филипов и ръководители: Рени Тодорова, Елена
Томева, Георги Чудомиров, Миланка Дечева;

ПГПЧЕ - Пламен Георгиев и ръководител:
Светла Тодорова
ІІІ. НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ НА ПЛЕВЕНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СЪГЛАСНО
ПРАВИЛА ЗА ГОДИШНИ НАГРАДИ В
СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ДИРЕКТОРИ
Румяна Цветкова Николова - директор на
ДГ „Теменуга” ; Цветелин Ненчев Горанов директор на НУ „Хр. Ботев” ; Лилия Маринова Борисова - директор на ОУ „Цв. Спасов”
; Татяна Михайлова Христова - директор на
ОУ „Св. Климент Охридски” ; Малинка Димитрова Маринова - директор на Професионална гимназия по туризъм
УЧИТЕЛИ
Наталия Теодосиева Ботева - НУ „Хр.
Ботев” - Плевен; Камелия Александрова
Кръстева - ОУ „Д-р Петър Берон” - Плевен;
Мая Мелкова Цветкова - ОУ „Св. Климент
Охридски” - Плевен; Тодорка Николаева
Бельовска - ОУ „Васил Левски” - Плевен;
Анка Иванова Иванова - ОУ „Лазар Станев” - Плевен; Веска Кирилова Шоричелова - ОУ „Васил Левски” - Беглеж; Людмила
Бояджиева - ПГПЧЕ - Плевен; Йоана Димчева Лазарова - ДФСГ „Интелект” - Плевен; Цветанка Георгиева Андреева - МГ
„Гео Милев” - Плевен; Павлина Данаилова
Василева - СУ „Стоян Заимов” - Плевен;
Иванка Петкова Делийска - ЦПЛР - ЦРД Плевен; Иглика Боянова Влахова - ДГ „Гергана” - Плевен; Росица Стефанова Георгиева - ДГ „Пролет” - Плевен; Таня Найденова
Халова - ДГ „Иглика” - Плевен; Мими Иванова Радулова - ДГ „Щастливо детство” Плевен; Галя Севдалинова Великова - ДГ
„Незабравка” - Плевен; Ана Димитрова
Христова - ДГ „Слънце” - Плевен.

