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Осигурени са средствата
за ремонта на Автогарата
и Централната пешеходна зона
Община Плевен подписа Договор за
инвестиционен кредит от 4 850 804 лв.
с Регионален фонд за градско развитиe и
„Ескпресбанк” за реконструкция и обновяване на Централната пешеходна зона и
Автогарата на Плевен. Заемните средства
са част от финансовия инструмент Фонд за
градско развитие „Север”, съфинансиран
от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и предоставен с помощта на Фонд на
фондовете.
Проектът на Община Плевен включва
ремонти на Автогарата и на над 12 000 кв.
м от пешеходната зона в центъра от площадите „Свободата” до „Стефан Стамболов”.
Обновените пространства се очаква да бъдат по-красиви, по-модерни, по-достъпни
и по-зелени.
Според проекта, Автогарата ще предложи по-добро качество на услугата и комфорт за гражданите и превозвачите, като
категоризацията й ще бъде повишена в
най-висок клас.
Продължава на стр. 2

Близо 100 километра общински
пътища ще бъдат ремонтирани
до края на лятото
Пътните участъци, които ще
се ремонтират това лято в община Плевен са общо десет, разделени в две обособени позиции.
След проведени процедури бяха
избрани две фирми-изпълнители - „Инжстрой“ ЕООД и „Виагруп“ ЕООД, с които са подписани договори.
„Инжстрой“ ЕООД ще ремонтира пет участъка от пътната мрежа на територията на
общината. Това са пътищата
Плевен-Пелишат, Плевен-Къшин-Брестовец,
РадишевоТученица-Бохот, част от пътя
Славяново-Тотлебен и Пелишат-Згалево.
Други пет участъка ще ремонтира „Виагруп“ ЕООД. Това са
части от пътищата Плевен-Ясен,
Ралево-Ласкар-Николаево, Опанец-Биволаре, участък от КАТ
- Буковлък-разклона за село Върбица и Плевен - Згалево.
Дейностите включват изкърпване на асфалтова настилка чрез ръчно тампониране с
неплътна асфалтова смес, ръч-

но полагане на 4 см плътна асфалтова смес, обработване на
фуги и машинно асфалтиране.
Там, където има необходимост,
е предвидено да бъдат почистени храсти и дървета и ще се профилират банкети. Хоризонтална
маркировка ще бъде положена
на ремонтираните участъци
от пътя Плевен-Пелишат и на
участъци от пътищата за Ловеч
през Радишево-Тученица-Бохот
и Ралево-Ласкар-Николаево.
Общата стойност на дейностите по ремонт на общинската пътна мрежа е 325 000 лв.
без ДДС, като за първата обособена позиция са предвидени
166 666.67 лв., а за втората - 158
333.33 лв. Срокът за изпълнение
на всеки от десетте пътни участъка е между 8 и 15 календарни
дни. Крайната дата за изпълнението им, заложена по договорите, е до края на ноември тази
година, но от фирмите се надяват при подходящо време да
приключат ремонтните дейности до края на август 2019 г.

Нов социален проект за патронажна
грижа стартира Община Плевен
Договор за финансиране изпълнението на
проект „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в Община Плевен” подписа
Община Плевен, съобщи заместник-кметът с
ресор „Проекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване” и е на
стойност 773 978,08 лв. Ще бъдат обхванати
334 лица от всички 25 населени места в общината. Целевата група са възрастни хора над 65
години с ограничения или в невъзможност за
самообслужване, както и хора с увреждания и
техните семейства. Ще бъде прилаган комплексен подход за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги на
територията на общината. Чрез проекта ще се
предоставят интегрирани мобилни услуги чрез
съчетаване на действия в посока осигуряване
на дългосрочна грижа, включително социални,
здравни и психологически в общността или в домашна среда; ще се оказва подкрепа за организиране на ежедневието и създаване на условия за
социални контакти.
Срокът за изпълнение е 22 месеца, дейностите започнаха на 1 юли тази година. Първите 10

месеца от проекта са за подготовка за изпълнение
на планираните дейности: сформиране на екип,
подбор на персонал и потребители и обучение
на наетите лица. Управлението на услугата ще е
в обособен център на ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” № 4. Към центъра ще бъдат назначени
52 служители – социални работници, домашни
санитари, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, шофьори. Към всеки потребител ще
бъде приложен индивидуален подход при определяне на вида и оптимално необходимото време
на месец за предоставяне на почасовите услуги.
Ще се предоставят следните услуги: оказване на
административна помощ за попълване и изготвяне на документи; здравни консултации и измервания; психологическа подкрепа; рехабилитация; помощ в ежедневните задължения. Целта
е да се подобри качеството на живот и достъпът
до услуги за социално включване, както и да се
отговори на комплексните потребности на хора
над 65 години и на такива с увреждания в невъзможност за самообслужване. С изпълнението на
проекта ще се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността и ще се предостави реална възможност за връщане на пазара на
труда на лицата, полагащи грижи за близките си
с увреждания.
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205 приети решения отчита ОбС
за първите шест месеца на годината
От началото на 2019 г. Общински съвет - Плевен е приел
общо 205 решения. Обсъдените предложения в рамките на
проведените шест заседания са
209, внесените питания за периода - 6 плюс още 8 питания от
граждани. Отчетът за дейността
на местния парламент бе представен от неговия председател
Мартин Митев на заседанието
през юли.
С решение от 31 януари ОбС
- Плевен, е приел Сборния бюджет на Общината за 2019 г.
Впоследствие са гласувани и вътрешни компенсирани промени
между обектите от поименния
списък за капиталови разходи на
Общината, както и промени по
бюджета. За отчетения период
са приети и поредица промени
в действащи нормативни актове на местно ниво. Променени
са Наредба № 20 за определяне
размера на местните данъци на
територията на общината, Наредба №9 - за ползване на пасища, мери - публична общинска

собственост и предоставянето
им за индивидуално и общо
ползване на земеделски стопани
за отглеждане на животни или
на лица, поели задължение да ги
поддържат в добро земеделско
и екологично състояние, Наредба №18 - за реда за управление,
ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. Изцяло е отменена Наредба №13 за
регламентиране дейността на
религиозните общности в общината. Промени има и в Наредба
№23 за изграждане и опазване
на зелената система в общината,
в Наредба №1 за обществения
ред и опазване на общинските
и други имоти за обществено
ползване, както и в Наредба №3
за обществения ред при използване на пътни превозни средства в община Плевен.
ОбС - Плевен е приел и поредица от планови документи:
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост; Годишна програма за развитие на читалищната

дейност в общината; Годишна
програма за закрила на детето;
План за развитие на общинските социални услуги през 2019 г.;
Бюджетна прогноза за периода
2020-2022 г. за постъпленията
от местни приходи и разходите
за местни дейности, както и индикативен разчет на средствата
от ЕС за същия период; и др.
За месеците януари - юни,
подкрепа са получили решения
във връзка с участието на Община Плевен по проекти. Съветниците са дали съгласие Общината да кандидатства за външно
финансиране с проект „Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания за Община
Плевен” пред Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.; за подписване запис на заповед по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център, като част от националната мрежа от 27 области

информационни центъра през
периода 2019-2021 г.”, по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.; за кандидатстване на Община Плевен за
външно финансиране с проект
„Подобряване на материалната база в Общински домашен
социален патронаж - Плевен”
пред фонд „Социална закрила”;
за сключване на споразумение
за подготовката на партньорски
проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен транспорт в Плевен” по процедура на
Оперативна програма „Околна
среда 2014 - 2020”.
„Да“ са получили и 39 решения за продажба и отдаване под
наем на имоти общинска собственост и учредяване право на
ползване върху имоти общинска
собственост, както и 4 решения
за дейността на търговските
дружества с общинско участие
и 4 решения за предоставяне на
еднократна финансова помощ.
С решения през юни са открити
процедури за избор на съдебни

Мартин Митев

заседатели за Окръжен и Районен съд - Плевен, съгласно изискванията на Закона за съдебната
власт.
За периода януари-юни 2019
г., Районна прокуратура не е
протестирала и не е искала отмяна или изменение на незаконосъобразни актове на Общинския съвет, не е спирала и
изпълнението на такива актове.
По образувани преписки от Окръжна прокуратура се изпращат
необходимите документи във
връзка с проверката по „Надзор
по законност”.

Валидираха пощенска марка в Плевен

Едновременно в България
и в Русия беше пуснато в употреба четвърто съвместно филателно издание, посветено на
140 години от установяване на
дипломатическите отношения
между двете страни. Българският вариант бе валидиран в
Актовата зала на общинската

администрация в Плевен. На
руския филателен пазар се пуска художествен проект, който
изобразява гроздобер на „Кайлъшки рубин“, а на българския
- гроздобер на известния руски
сорт „Цветочный”. Изданието
се състои от две пощенски марки, плик и пощенски печат. Ху-

дожник на българския проект е
Орлин Вълчев. Тиражът е 21 800
броя, съобщи зам.-министърът
на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Димитър Геновски. В церемонията по валидирането участва
проф. Иван Пачев, директор на
плевенския Институт по лозар-

Осигурени са средствата за ремонта на...
Продължава от стр. 1
Инвестицията предвижда основен ремонт на зоната за движение и
престой на автобусите, нова навесна конструкция, пейки, кошчета и
видеонаблюдение. Сградата ще се
санира за енергийна ефективност,
достъпна среда и ще се поднови
съществуващата водопроводна
инсталация. В салона за обслужване на пътниците ще се осигури
отопление, климатизация, достъп
до безжичен интернет и ще бъде

поставено модерно информационно табло. Предвиждат се още обособяване на помещение за приемане
и съхраняване на багаж и стая за
майки с деца.
За основния ремонт на пл.
„Свободата” и пешеходната ул.
„Васил Левски” финансирането
ще осигури свежа и обновена
градска среда с повече възможности за стопански дейности.
Растителните площи ще се увеличат с около 1000 м² и на тях

ще бъдат засадени храсти, цветя
и нови 64 дървета, за които ще
бъде изградена поливна система от подземен водоизточник.
Предвидени са също нови осветителни тела, декоративни
настилки и нови елементи на
градския дизайн, съобразени с
изискванията за достъпна среда.
Проектът на Община Плевен
е петият проект в града, финансиран от Фонда за градско развитие „Север”.

ство и винарство, в който е
създаден „Кайлъшки рубин“.
„Избрахме този сорт, защото е
един от най-новите в България.
През 2014 г. той получи златен
медал на изложението „Агра“
в Пловдив и е един от най-търсените в цялата страна. Виното,
което се получава от него, има
по-дълъг период на остаряване и така може да се консумира по-дълго време, като запазва
вкусовите си качества. Виното
е балансирано по отношение на
киселини и захар. Съдържа много ароматни вещества и е един
от най-добрите винени сортове,
селекционирани към момента

в България. Чрез участието ни
в това пощенско издание искаме да покажем връзката между
нашия институт, Плевен, България, Русия и Ростов на Дон“,
обясни проф. Пачев. „Това е
едно издание, което филателистите очакват с интерес, защото
темата е интересна и защото е
съвместно - между България и
Русия. Това красиво издание ще
намери място както в колекциите на българските филателисти,
така и в колекциите на руските.
То е в такъв тираж, че ще представлява интерес за колекционерите“, коментира Спас Панчев,
председател на Съюза на филателистите в България.
На церемонията по валидирането на пощенската марка в Плевен присъстваха още
зам.-кметът на Община Плевен
Милен Яков, Андрей Громов
- генерален консул на Руската
Федерация в Русе, Алексей Новоселов - културно аташе към
посолството на Руската федерация у нас и бившият кмет на
Плевен Румен Петков.

Финансови параметри на инвестицията:
* Общият размер на заема от ФГР „Север“ е 5 245 000 лв.,
което представлява 95% от бюджета на проекта. Размерът
на финансирането, предоставено от ОПРР 2014-2020 е
2 858 550 лв. /59% от общия размер на кредита/.
* Съфинансирането е в размер на 1 986 450 лв. кредит за
инвестиционни цели и 400 000 лв. кредит за оборотни цели.
* Собственото участие на Община Плевен е в размер на
255 000 лв., което е 5% от общия бюджет на проекта.
* Срокът на усвояване на кредита, включително гратисният
период, е 24 месеца.
* Срокът за погасяване на кредита, включително
гратисният период, е 12 години.
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Р Е Ш Е Н И Е №1394/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отмяна на Наредба №10 на Общински съвет - Плевен и приемане на нова Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен
На основание чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 и
чл.1 ал.3 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на
чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл.221, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.82, ал.1
от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Отменя Наредба №10 на Общински съвет - Плевен за условията и реда
за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен,
приета с Решение №829/28.11.2013 г.
§2. Приема Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.
§3. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 и чл.1 ал.3 от Закона за нормативните
актове, при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните
актове, чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21,
ал.2, във връзка с чл.221, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1774/06.06.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

посочената цена в колона 4 - „1.00 лв./1 бр./3 дни“ се заменя с текста „безплатно“.
§ 17. В Раздел III т. 15 Услуги със скенер - „17.1 и 17.2.“ се отменят, като се
създават 3 нови подточки със следните номера и текст:
15.1. Сканиране на текст - 0.50 лв./стр.
15.2. Сканиране на снимка или илюстрация - 1,00 лв./стр.
15.3. Сканиране на графика - 2.00 лв./стр.
§ 18. В Раздел III т. 15 думата „Цените“ се заменя с думата „Таксите“.
§ 19. В Раздел III т. 18.1. текстът в колона 4 „с 20% по - малко“ се заменя с
текста „40.00 лв./час“.
§20. Създава нов член 52 със следния текст:
„чл.52. Общинският съвет определя цените на услугите, свързани с образование, култура и младежки дейности, съгласно Приложение №4.“
§21. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 28 от Закона за
нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния
кодекс, на основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл. 21 ал.1 т. 7 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6 ал.1, ал. 2 и
чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, чл. 11 ал. 3, чл. 26 от Закона за
нормативните актове, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1370-1/24.06.2019 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 2 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Приложение № 4

ТАРИФА

на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ за услуги и за
цени на услуги по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура
и младежки дейности, предоставени от Община Плевен
Наименование на услуги/права
1

Р Е Ш Е Н И Е №1395/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 на Общински съвет - Плевен за определянето и администрирането на местните 1.
1.1
такси и цени на услуги на територията на Община Плевен
На основание чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79
от Административнопроцесуалния кодекс, на основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл. 21 ал.1 т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 6 ал.1, ал. 2 и чл. 8 от Закона за местните данъци и такси,
чл. 11 ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
I. Приема Наредба за изменение на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Плевен, със следното съдържание:
§ 1. Изменя чл. 25 ал. 1:
- т. 1. като текстът - „постоянна такса за ползване на детско заведение и
такса за присъствен ден“ се заменя с текста „месечна такса за ползване на
детското заведение“;
- т. 2. като текстът - „постоянна такса за ползване на детско заведение и
такса за присъствен ден“ се заменя с текста „месечна такса за ползване на
детското заведение“;
- т. 2.1. като текстът - „постоянна такса за ползване на детско заведение и
такса за присъствен ден“ се заменя с текста „месечна такса за ползване на
детското заведение“.
§ 2. Изменя чл. 30:
- ал.4. - като текстът „такса за посещение не се заплаща“ се заменя с текста
„размера на месечната такса се намалява пропорционално“;
- ал.5. - думата „постоянна“ се заменя с думата „месечна“.
§ 3. Изменя се т.1 „Детска ясла“ от Раздел II на Приложение № 2 като текстовете по тире 1 „- постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
- 25,00 лв. и тире 2 „-такса за присъствен ден - 1,00 лв.“ се заменят с текста
„месечна такса - 45,00 лв“.
1.

Детска ясла:
-

месечна такса

45,00

4
5.

Беседи

5.1

на български език

10,00

5.2

на чужд език

30,00

1.2

2
2.1

2.2

3.

посещения в месеца - 25,00 лв. и тире 2 „- такса за присъствен ден - 1,00 лв.“
6.2
се заменят с текста „месечна такса - 45,00 лв.
Целодневна детска градина:
-

месечна такса

45,00

§ 5. Заглавието на Приложение № 4 от „Тарифа на цени на услуги по чл. 6
ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Плевен» се изменя на „Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1
от ЗМДТ за услуги и за цени на услуги по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Плевен“.
§ 6. Колона 4 на таблицата текста „Цени на услуги /права /в лева/“ се изменя
на „Цени/Такси за услуги/права /в лева/“.
§ 7. Раздел II от Приложение № 4 - Услуги предоставяни от Регионална
научна библиотека „Христо Смирненски“ става Раздел III; Раздел III Ползване на общински зали /За всички зали се заплаща след разрешение/ - става
Раздел IV; Раздел IV - Цени на услуги, предоставяни от общински културни
институти става Раздел V.
§ 8. В Раздел III т.2.2. в колона 3 след думата „том“ се добавя думата „/ден“.
§ 9. В Раздел III т. 3.1 Ползване на интернет - в колона 3 се премахва текстът
„вкл. ДДС“; в колона 4 текста „безплатно - до 60 мин. 1.00лв./час“ се заменя
с текста „безплатно“.
§ 10. В Раздел III т.3.8. в колона 4 текстът „безплатно - до 30 мин. 1.20лв./
час“ се заменя с текста „1.20 лв./стр.”
§ 11. В Раздел III т. 4 в колона 3 се премахва текстът „вкл. ДДС“; към текста
в колона 4 се добавя думата „Таксата“, като колона 4 придобива следния вид
„Таксата е по следващата степен на хронологичен обхват по т.3.9“.
§ 12. В Раздел III т. 6 в колона 3 се премахва текстът „вкл. ДДС“; в колона
4 текста „цените по т.3.9 с 10-30 на сто увеличение в зависимост от броя на
източниците“ се заменя с текста „ Таксата по т.3.9 с 10 на сто увеличение”.
§ 13. В Раздел III т.5,т.7,т.8, в колона 3 се премахва текстът „вкл. ДДС“; в
колона 4 думата „цените“ се заменя с думата „таксите“.
§ 14. В Раздел III т.9 и т. 10 в колона 3 се премахва текстът „ вкл. ДДС“.
§ 15. В Раздел III т.13 в колона 3 се премахва текстът „ вкл. ДДС“.
§ 16. В Раздел III т.14 Заемане на аудиовизуални материали за домашно
ползване - „16.1,16.2,16.3,16.4,16.5 и 16.6.“ стават „14.1,14.2,14.3,14.4,14.5,1
4.6“
14.1. Грамофонни плочи - в колона 3 се премахва текстът „вкл. ДДС“, като
посочената цена в колона 4 - „1.00 лв. /1 бр./5 дни“ се заменя с текста „безплатно“.
14.2. Аудиокасети - в колона 3 се премахва текстът „вкл. ДДС“, като посочената цена в колона 4 - „1.00 лв. /1 бр./24ч.“ се заменя с текста „безплатно“.
14.3. Видеокасети - в колона 3 се премахва текстът „вкл. ДДС“, като посочената цена в колона 4 - „1.00 лв./1 бр./24ч.“ се заменя с текста „безплатно“.
14.4. Компактдискове - в колона 3 се премахва текстът „вкл. ДДС“, като

Прожекция на видеофилм в експозиция:
за организирана група учащи, хора с увреждания,
пенсионери
За индивидуални посетители

7.

Фотозаснемане в експозиция

8.

Специализирани услуги, свързани с дейността на музея:

8.1
8.2

Консервация и реставрация на културни ценности
Заснемане на експонат:
- За авторска изложба
- За рекламни цели

9.
10.
10.1
10.2
11.
12.
13.
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
15.
16.
17.
17.1
17.2
17.3
18.
18.1
18.2
19.

19.1 За цяла експозиция
19.2 За 1-2 експозици
РЕГИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
І.
1.

3,00
1,50
1,00
1,00
безплатно
безплатно
2,00
1,00
1,00
1,00
безплатно
безплатно
безплатно
безплатно

- За деца до 7 години

безплатно

Семеен билет (двама родители с до 3 деца - 7 до 18 г.)

12,00

3.
4.

6,00

5.

Семеен билет (един родител с до 3 деца - 7-18 г.)
Беседи:
2.1. Екскурзоводска беседа на български език
2.2. Екскурзоводска беседа на чужд език
2.3. Екскурзоводска беседа на български език с превод
Заснемане с фотоапарат/без светкавица/

6.

Заснемане с видеокамера

30,00

7.

Информация на чужд език

6,00

ПАНОРАМА “ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ”
Входни билети:

8,00
20,00
10,00
5,00

КЪЩА МУЗЕЙ „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“
1.

2.
3.
4.

5.
6.
1.

Входни билети:
- за ученици и студенти

2,00

-за граждани

3,00

-за деца до 7 г.
Семеен билет (двама родители с до 3 деца - 7 до 18 г.) с
включена беседа
Семеен билет (един родител с до 3 деца - 7-18 г.) с включена
беседа
Беседа:
4.1 Екскурзоводска беседа на български език
4.2. Екскурзоводска беседа на чужд език
4.3. Екскурзоводска беседа на български език с превод
Заснемане с фотоапарат

безплатно
8,00

Заснемане с видеокамера
ПАРАКЛИС МАВЗОЛЕЙ
„СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”
Входни билети:

20,00

- за ученици, студенти и граждани над 65 г.

2,00

- за граждани

3,00

- за деца до 7 г.

безплатно

5,00
6,00
8,00
8,00
5,00

- За хора с увреждания, деца от интернати и социални домове безплатно
Семеен билет (двама родители с до 3 деца - 7 до 18 г.)

6,00

Семеен билет (един родител с до 3 деца - 7-18 г.)

3,00

2.

Беседа:
2.1 Екскурзоводска беседа на български език
2.2. Екскурзоводска беседа на чужд език
2.3. Екскурзоводска беседа на български език с превод

4,00
4,00
4,00

3.

Заснемане с фотоапарат

5,00

4.

Заснемане с видеокамера

20,00

1.

Костницата в Скобелев парк-музей и Румънски мавзолей и
вход свободен
музеен кът в с.Гривица - отварят се по заявка
Други услуги, предоставяни
от Военно-исторически музеи
Извънредно отваряне на музеен обект извън работно време 30,00

2.

Участие в образователни програми по тематиката на музея

3.

Организиране на конференции, концерти, изложби, срещи и
250,00
др. в залите на музеите (на започнат час)

4.

Ползване на музейните пространства, залите и интериора

5.

Тематичен подбор и представяне на движими културни
50,00
ценности за издателски и рекламни издания

6.

Ползванена ведомствена библиотека (еднократно)

7.
8.

Историческа справка (за страница)
20,00
Заснемане на документални филми с културни ценности от 40,00
фондовете на музея и интериорни пространства (на започнат
час)

1.

безплатно

250,00 - 500,00

2,00

Заснемане на игрални филми в експозиционните зали и
200,00
парковите пространства (на започнат час)
Заснемане на рекламни сесии в експозициите и парковите
пространства
Заснемане на културни ценности от основния, културноспомагателния фонд на музея на високарезолюция
запубликации, изложби и други и представянето им на
електронен носител
Предоставяне на копия на снимки от библиотечния и научноспомагателния фонд на музея на електронен носител с ниска
резолюция
- за първо копие
- всяко следващо копие

0,50
1,00
15,00
По договор

По договаряне

10,00 лв. /брой

1,00
0,50

Подготовка на бибилиографски справки на историческа
0,00
тематика, материали за викторини и чествания

9.

1.
1.1

2,00
2,00
5,00

Устна консултация

10,00

Писмена консултация
Изготвяне на историческа справка и експертиза за паметници
- недвижимо културно наследство
- за един обект
- за група обекти
Раздел ІІI
Услуги, предоставяни от Регионална научна библиотека
“Хр. Смирненски”
Абонамент
Записване на читатели и издаване /презаверяване/ на
читателска карта:
а) читатели от І клас и за инвалиди

4,00 / стр.

б) ученици до VІІ клас

4,00

в) всички останали - дванадесетмесечна карта

10,00

г) шестмесечна карта за читалня

6,00

д) едномесечна карта за читалня

3,00

е) дневна карта за читалня

1,00

20,00
100,00

безплатно

Забележка: Услугите по б. а), б) и в) се предоставят само на
лица с настоящ адрес в Община Плевен

2,00 / стр.
5,00 / стр.

2.

10,00

2.1

5,00
Раздел ІІ

2,00

СКОБЕЛЕВ ПАРК-МУЗЕЙ

100 лв./бр.
по договор, но не
по-малко от 1000.00
лв./бр
Експертни оценки
По договор
Тематико-експозиционни планове за изложби и витрини
По договор
С материали на клиента
По договор
С експонати на музея
По договор
Подреждане на изложби
По договор
Използване на залите на музея за концерти, чествания, 100,00/час
конференции
Писмени исторически справки
20,00 /стр.
Ползване на материали от фондохранилищата на музея:
Работа с документи
20.00 /инв. бр.
Работа с веществени културни ценности
10,00 /бр.
Заснемане на културни ценности от фонда
20,00 /бр.
Сканиране и компютърна обработка на снимки и документи 20,00 /бр.
Подбор на материали за заснемане на документални филми, 50.00 /експонат
издателски нужди и реклама
Ползване залите и интериора на музея за документален филм 300.00/час
Ползване на специализираната библиотека от външни читатели:
За еднократно ползване
Абонамент за една година /за учащи, пенсионери и безработни/
За всички останали
Копиране на документи от фонда на музея:
Формат А4
Снимки
Семеен входен билет

3,00

- за ученици

2.

6,00
3,00
2,00
2,00
безплатно
безплатно
2,00
1,50
1,00
1,00
безплатно

6,00

- за граждани над 65 г.

- За хора с увреждания, деца от интернати и социални домове безплатно

Услуги, предоставяни от Регионален исторически музей
Входни билети:
индивидуални посетители
възрастни
студенти
учащи
пенсионери
хора с увреждания
деца до 7 г. възраст
организирани групи (над 10 човека)
възрастни
студенти
учащи
пенсионери
хора с увреждания
Посещение на 1-2 експозиции
индивидуални посетители
възрастни
студенти
учащи
пенсионери
хора с увреждания
деца до 7 г. възраст
организирани групи (над 10 човека)
възрастни
студенти
учащи
пенсионери
хора с увреждания
деца до 7 г. възраст
всички посетители на Националния празник 3 март и
Празника на Община Плевен - 15 май
всички посетители - понеделник

§ 4. Изменя се т.2 „Целодневна детска градина“ от Раздел II на Прило- 6.
жение № 2 като текстовете по тире 1 „- постоянна такса, независеща от броя 6.1

2.

2
Раздел І

Цени/ Такси на
услуги/права
/в лева/
4

- за граждани

3

Обезщетения

Издаване на дубликат на изгубена читателска карта за
текущата година
2.2. Презаписване на заети книги след изтичане на 1-месечен
безплатен срок и заети ноти след изтичане на 2-месечен
безплатен срок
2.3. Пощенски разходи за изпратени писма до просрочили
читатели
2.4. Пощенски разходи за МЗС /междубиблиотечна заемна
служба/

1,00
0. 02 лв. / том/ ден
книги и ноти, за не
повече от 6 м.
Цената на
пощенската услуга
2,00 / заявка +
разходи доставка

брой 66
6.08.2019 г.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Други услуги:
Ползване на интернет
Ползване на стандарти извън читалнята за срок от 7 дни само за фирми и учреждения срещу пълномощно, подписано
от ръководителя и счетоводителя им
Тематични лекции, уроци и лекции по библиотечно-библиографски знания, изнесени от библиотечните специалисти
Ползване на базата и библиотечните документи за провеждане на учебни часове
Ползване на пиано в отдел “Изкуство”
Организиране на изложби с библиотечни документи
Превод на текст от справочни издания /от руски, немски и
английски език/
Текстообработка - самостоятелна работа
Писмени библиографски справки с общ характер:
- с хронологичен обхват до 3 години
- с хронологичен обхват до 5 години
- с хронологичен обхват до 10 години
- с хронологичен обхват над 10 години
Справки, чиито теми изискват преглеждане на няколко
отрасли на знанието

2.

Голяма конферентна зала в сграда “Гена Димитрова”
ул. “Димитър Константинов” №2

3.

Камерна зала в сграда “Гена Димитрова”
ул. Димитър Константинов” № 2

4.

Художествена галерия „Илия Бешков“
Главна зала (300 м2)
Камерна зала (100 м2)

5.
6.

Главно фоайе (80 м2)
Арт център
- За първите 3 часа
- Всеки следващ час
Многофункционално спортно игрище,
ул. “Иван Вазов” № 46, СОУ “Иван Вазов”

безплатно
30,00 лв./час
/до 5 часа/

3.50/уч. час
3.00 /уч. час

7.

2.00 /уч. час
по договаряне
по договаряне
1.20/стр.

3.00 /стр.
4.00 /стр.
5.00 /стр.
8.00/стр.
4.
Таксата е по
следваща степен на
хронологичен обхват
по т.3.9
5.
Библиографска справка, включва източници на други езици Таксата по т.3.9. с 30
на сто увеличение
6.
Преглеждане на източници de visu
Таксата по т.3.9 с 10
на сто увеличение
7.
Писмени библиографски справки на магнитен носител
Таксите по т.3.9 +
цената на носителя
8.
Писмени библиографски справки, съставени в срок от 3 до Таксите по т. 3.9 с 50
5 дни
на сто увеличение
Писмени библиографски справки с краеведска тематика
3,00 / стр.
9.
- Съставени в срок от 3 до 5 дни
с 50% увеличение
10. Повторно ползване на готова библиографска справка
50 на сто от
първоначалната цена
11. Съставяне на библиографски указатели по заявка
100.00 за една
авторска кола /11
станд. стр./
12. Библиографска редакция за 1 авторска кола
50.00
13. Копирни услуги:
Черно-бяло копиране /принтиране/:
- с хартия формат А4 - едностранно
0.10 лв./стр.
- с хартия формат А4 - двустранно
0.15 лв./стр.
- с хартия формат А3 - едностранно
0.20 лв./стр.
- с хартия формат А3 - двустранно
0.30 лв./стр.
Цветно копиране /принтиране/:
- с хартия формат А4 - едностранно
1.00 лв./стр.
- с хартия формат А4 - двустранно
2.00 лв./стр.
- с хартия формат А3 - едностранно
2.00 лв./стр.
- с хартия формат А3 - двустранно
3.00 лв./стр.
14. Заемане на аудиовизуални материали за домашно ползване:
14.1. Грамофонни плочи
безплатно
14.2. Аудиокасети
безплатно
14.3. Видеокасети
безплатно
14.4. Компактдискове
безплатно
14.5. Прехвърляне на информация от видеокасета на ком- 6,00 / бр.
пактдиск
14.6. Записи на аудиокасети и СД:
- до 60 минути
4,00
- до 90 минути
5.00
- видеокасета до 60 минути
5,00
- грамофонна плоча голяма
5,00
- грамофонна плоча малка
3,00
Забележка: Ако материалите за запис се издирват по
каталозите от консултантите се заплащат допълнително по
5,00 лв. на час
15. Услуги със скенер:
15.1. Сканиране на текст
0.50 /стр.
15.2. Сканиране на снимка или илюстрация
1.00 /стр.
15.3. Сканиране на графика
2,00/ стр.
Забележка: Таксите на сканиране на текст, снимка или илюстрация и графика, списание, се определят според спецификата и изискванията на читателя, а срокът на изпълнение според обема и сложността.
16. Дистанционно обслужване по електронна поща - до 10 стр. безплатно
на седмица и не повече от 5 стр. на ден /само за изрядни
читатели
17. Видеопоказ в библиотеката
2.00 /зрител
18. Ползване на зала за мероприятие
50.00/час
18.1 За всеки следващ час
40.00 лв./час
18.2 Ползване на мултимедия
20.00 лв./час
18.3 Озвучаване
20.00 лв./час
Забележка: Ползването на залите се заявява пред директора
на библиотеката писмено. Заплаща се предварително.
19. Продажба на библиографски указатели и други издания на
библиотеката да става по цени, определени от Комисията за
оценка на библиотечни материали
Методически услуги
20. Участие на библиотекари от региона в квалификационни
прояви, организирани от Отдел Връзки с обществеността и 2.00 / ден
координация между библиотеките
Раздел IV
Ползване на общински зали
/За всички зали се заплаща след разрешение/
1.
Зала “”Катя Попова”
100.00 / час, като се
пл. “Възраждане” № 4
намалява с 25% за
всеки следващ час;
повече от четири часа
- 350.00 лв./ ден

за ползване на мултимедия, екран

За учащи
За неучащи:

безплатно
10.00/година

8.
9.

Озвучаване на събития:
1. Озвучаване на зали:
- с един микрофон
- за всеки следващ микрофон
- концертно озвучаване - с един микрофон
2. Озвучаване на открито
За ползване на радиоточка
Конферентна зала - ул. „Димитър Константинов“ № 23а /
нов, с Решение 883/29.03.2018 г./

I.
1.

Раздел V
Цени на услуги, предоставяни от общински културни
институти
СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ - ПЛЕВЕН
За ангажиране в участия

1.1

а/ пълен артистичен състав
Участие в програма до 30 мин.

над 5 часа за деня,
по 25 лева за всеки
започнат час
15.00 /час
5.00 /час
30.00 /час
60.00 /час
12.00 / година
40.00 / час, като се
намалява с 25% за
всеки следващ час;
при повече от четири
часа - 140.00 / ден

600,00

Участие в програма до 45 мин.
Участие в програма до 60 мин.

от 1 200 до 1 500

Участие в програма до 90 мин.

от 1 800 до 2 500

- участие на изпълнител
1.2

б/ камерен състав
Участие в програма до 30 мин.

2.2

II.

Участие в програма до 60 мин.

450.00

Участие в програма до 90 мин.

700.00

Входни билети за концерти
За концерт на територията на общината
За възрастни
За пенсионери
За деца и ученици
За концерт извън общината
За възрастни
За пенсионери
За деца и ученици
ОБЩИНСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР

токол № 57, 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 №1399/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на експерт-счетоводители за 2019 г.
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 и Решение №1325/30.05.2019 г. на Общински
съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Избира експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за
2019 година на търговски дружества, чийто собственик на капитала е Община
Плевен както следва:
1.1. „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен - Йорданка Николова Виткова.
1.2. „Инжстрой” ЕООД - Плевен - Дияна Георгиева Иванчева.
1.3. „Тибор” ЕАД - Плевен - Йордан Иванов Досев.
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 и
Решение №1325/30.05.2019 г. на Общински съвет - Плевен, по предложение
от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС1646/08.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

300,00

Участие в програма до 45 мин.

2.
2.1

4

8,00
5,00
3,50
15,00
10,00
4,00

Участие в програма до 30 мин.

300.00

Концерт

500.00

III. ОБЩИНСКИ ХОР „ГЕНА ДИМИТРОВА“
Участие в програма до 30 мин.

300,00

Участие в оперен спектакъл

500.00

Концерт

500.00

Съвместни концерти с Плевенска филхармония

200.00

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1396/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане отчет за дейността на Общински съвет - Плевен
за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение Отчет за дейността на Общински съвет-Плевен за
периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.
2. Текстът на Отчета по т.1 е неразделна част от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка
с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по предложение от Мартин Митев - Председател на Общински съвет Плевен, с вх.№ ОбС-1806/08.07.2019 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 3 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1397/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в
страната,

Р Е Ш Е Н И Е №1400/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен
за 2019 година
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за
публичните финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет
- Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Изменя обект „Основен ремонт на сграда на Северняшки ансамбъл“, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 32 000 лева, става 40 000 лева.
2. Изменя обект „Преустройство на СЗС - с. Опанец“, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било
37 000 лева става 0 лева.
3. Изменя обект „Основен ремонт на ХГ „Дарение „Колекция Светлин Русев““, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи,
както следва: било 20 000 лева, става 0 лева.
4. Изменя обект „Основен ремонт на кръстовище на ул. „Цар Самуил“ и ул.
„Хаджи Димитър““, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 112 000 лева, става 115 000 лева.
5. Изменя обект „Основен ремонт на ДЯ „Чайка“ /ел. инсталация/“, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва:
било 168 000 лева, става 120 000 лева.
6. Изменя обект „Преустройство на Туристически център““, финансиран със
собствени бюджетни средства, както следва: било 54 000 лева, става 0 лева.
7. Изменя обект „Изграждане на площадка за спорт на открито““, финансиран
със собствени бюджетни средства, както следва: било 40 000 лева, става 0 лева.
8. Създава обект „Преустройство на Туристически център“, финансиран със
средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва: било 0 лева,
става 54 000 лева.
9. Създава обект „Изграждане на площадка за спорт на открито“, финансиран със средства от целева субсидия за капиталови разходи, както следва:
било 0 лева, става 40 000 лева.
10. Създава обект „Преустройство на СЗС - с. Опанец“, финансиран със
собствени бюджетни средства, както следва: било 0 лева, става 37 000 лева.
11. Увеличава „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в частта „Местни
дейности“ на бюджета на Община Плевен за 2019 година с 57 000 лева.
12. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фактически действия, продиктувани от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба
№10 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1587-7/12.07.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1401/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на
текущ ремонт на общински пътища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи в страната на Председателя на Общин- самоуправление и местната администрация и чл.88 от Закона за Държавния
ски съвет - Плевен за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г. в размер на 0 /нула/ лева. бюджет на Република България за 2019 година,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Закона за местното самоуправление и местната администрация във връз50.00 /30 мин.
Р Е Ш И:
ка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение
1. Дава съгласие Кметът на Община Плевен да направи предложение до Миот
Мартин
Митев
Председател
на
Общински
съвет
Плевен,
с
вх.№
ОбСна час по 60.00, за
0324-11/09.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено нистъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия
всеки следващ час
на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2019 година, в целеви трансфер
сумата се намалява
за финансиране разходите на общината за извършване на текущи ремонти на
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
с 25%.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев общински пътища.
80.00 / час, като се
2. Определя обектите, които следва да отпаднат от Разчета за финансиранамалява с 25% за
не на капиталовите разходи за 2019 година по бюджета на Община Плевен,
всеки следващ час;
финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи, и на
повече от четири часа
Р Е Ш Е Н И Е №1398/25.07.2019 г., гр. Плевен
същите да бъде извършен текущ ремонт за същата сметна стойност с тран- 250.00 лв./ ден
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни разходи на Кме- сформираната в целеви трансфер целева субсидия за капиталови разходи,
40.00 / час, като се
както следва:
та на Община Плевен за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г.
намалява с 25% за
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и мест- 2.1. LOV1054-/LOV1052, Славяни - Ловеч/ Баховица - гр. общ. (Ловеч - Плевсеки следващ час;
при повече от четири ната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в вен) - Николаево - Ралево - /ІІ-35/ - 35 000 лева;
2.2. PVN1042-/PVN1041/ Рибен - Божурица - гр. общ. (Долна Митрополия страната,
часа - 140.00 / ден
Плевен) - Опанец /ІІІ-3004/ - 55 000 лева;
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2.3. PVN1147-/PVN1151/ Плевен - Къшин-Брестовец /ІІІ-3502/ - 55 000 лева;
50.00 / час
Р Е Ш И:
2.4. PVN2145-/402/ Славяново - гр. общ. (Плевен - Пордим) - Тотлебен /І1. Одобрява командировъчните разходи в страната на Кмета на Община 3/ - 15 000 лева;
40.00 / час
Плевен за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г. в размер на
2.5. PVN3148-/PVN3171, Плевен-Вълчитрън/Пелишат-гр.общ. (Плевен 30.00 /час
0 /нула/ лева.
Пордим) - Згалево - ж.п. спирка Згалево - 15 000 лева;
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от 2.6. PVN2140-І-3, Плевен - п.к. Славяново/ - Гривица - /ІІІ-3501/ - 40 000 лева;
50.00 лв./час
Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 2.7. PVN1146 - /ІІ-35/ Плевен - Пелишат - гр. общ. (Плевен - Пордим) - Въл25.00 лв./час
чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, по предложение от Ге- читрън - Борислав / LOV1065/ - 50 000 лева;
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0321-11/08.07.2019 г., 2.8. PVN1144 - /ІІ-34, п.к. Гривица - Коиловци/ - Върбица - Буковлък /
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Про- ІІІ3004/ - 40 000 лева;

брой 66
6.08.2019 г.
2.9. PVN1151 - /ІІ-35/ Плевен - Ясен/ІІІ-3005/ - 20 000 лева;
2.10. PVN1150-5, Плевен-Ловеч/-Бохот-Тученица-Радишево /PVN1146/ 65 000 лева.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фактически действия, продиктувани от настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.88 от Закона за Държавния бюджет на Република България за
2019 година, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1587-9/15.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 8 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1402/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността
на ХГ „Илия Бешков” - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2, т.4 от Закона за
културното наследство,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Отменя Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия
„Илия Бешков“ - Плевен, приет с Решение №1345/30.06.2011 г. на Общински
съвет - Плевен.
2. Приема Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия
„Илия Бешков“ - Плевен, в изпълнение на т.3 от Решение №1296/24.04.2019 г.
на Общински съвет - Плевен.
3. Правилника по т.2 е неразделна част от настоящото Решение.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да утвърди правилника за устройството и дейността на Художествена галерия „Илия Бешков“ - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2 т.4 от Закона за културното наследство, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-17161-7/16.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1403/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински поземлен имот с идентификатор 56722.659.17 на собствениците на законно построени върху него
сгради, находящ се в град Плевен, ул. „Майска“ №29, УПИ ХV-976, кв.835
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба № 7 на Общинския съвет - Плевен,,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде урегулиран поземлен имот с площ 386 кв.м, с идентификатор 56722.659.17 - УПИ ХV, кв.835, отреден за жилищно строителство, находящ се на ул. “Майска” № 29, град Плевен, актуван с акт за частна общинска
собственост АОС № 43083/03.07.2019г., на цена 10 500 (десет хиляди и петстотин) лева без ДДС, на Петър Георгиев Петров и Радка Георгиева Цокова собственици на законно построените в имота жилищна сграда и други сгради
на допълващо застрояване с признато право на строеж.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба
на имота с правоимащото лице, съгласно т.1 от настоящето решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба № 7 на
Общинския съвет - Плевен,, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1808/10.07.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1404/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот, представляващ незастроен
УПИ ХVІІІ с площ 670 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.22 по
плана на село Буковлък
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85,
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Допълва Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в Община Плевен през 2019 г. в раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които
Община Плевен има намерение да продаде” с незастроен УПИ ХVІІІ с площ
670 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.22 по плана на с. Буковлък,
актуван с АОС №36018/06.04.2010г.
2. Дава съгласие да се организира и проведе публичен търг за продажба на
имота по т.1 чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена 8 000
(осем хиляди) лева без ДДС и депозит 10 % от първоначалната цена.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договори за продажба
на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1807/08.07.2019 г., на заседание на Общински съвет Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 11 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

дане на търга за отдаване по наем за срок от 5(пет) години на части от имоти
- публична собственост за:
1.1. Бюфет за закуски в ОУ „Цветан Спасов“ Плевен с площ 10 кв.м, при
начална месечна цена 98.00 лв. Депозит за участие 500.00 лв.
1.2. Част от физкултурен салон в ДГ „Еделвайс“ “ Плевен с площ 10кв.м, за
провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час
2,30 лв. Депозит за участие 50.00 лв.
1.3. Част от физкултурен салон в ДГ „Първи юни“ Плевен с площ 50кв.м,
за провеждане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час
11,50 лв. Депозит за участие 50.00 лв.
1.4. Част от физкултурен салон в ДГ „Слънце“ Плевен с площ 50кв.м, за
провеждане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час
11,50 лв. Депозит за участие 50.00 лв.
1.5. Част от физкултурен салон в ДГ „Юнско въстание“ Плевен с площ 30
кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час
6,90 лв. Депозит за участие 50.00 лв.
1.6. Част от физкултурен салон в ДГ „Кокиче“ Плевен с площ 30 кв.м, за
провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв.
Депозит за участие 50.00 лв.
1.7. Част от физкултурен салон в ДГ „Пролет“ Плевен с площ 40 кв.м, за
провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 9,20 лв.
Депозит за участие 50.00 лв.
1.8. Част от физкултурен салон в ДГ „Снежанка“ Плевен с площ 40кв.м, за
провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 9,20 лв.
Депозит за участие 50.00 лв.
1.9. Част от физкултурен салон в ДГ „Звънче“ Плевен с площ 30 кв.м, за
провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв.
Депозит за участие 50.00 лв.
1.10. Част от физкултурен салон в ДГ „Калина“ Плевен с площ 30кв.м, за
провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв.
Депозит за участие 50.00 лв.
1.11. Част от физкултурен салон в ДГ „Зорница“ Плевен с площ 40кв.м, за
провеждане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час
9,20 лв. Депозит за участие 50.00 лв.
1.12. Методичен кабинет в ДГ „Зорница“ Плевен с площ 20 кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 4,00 лв.
Депозит за участие 50.00 лв.
2. Ползването на имотите по т. 1, от спечелилия съответната процедура наемател, не може да пречи или ограничава учебните дейности в учебното и
детско заведение.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
3.1. Да назначи комисия, която да организира и проведе процедурите по т.1
от настоящото Решение.
3.2. Да утвърди тръжни правила за процедурите по т.1 от настоящото Решение.
3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14,
чл. 76, чл. 7 и чл. 85, ал. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1810/11.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1406/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия Подробен устройствен
план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.655.185. и 56722.655.52, попадащи в УПИ І, кв.700в, по плана на
град Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3,
във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3, във връзка
с ал.5 от Закон за устройство на територията, чл. 19 от Закон за задълженията
и договорите, и чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска собственост,
и чл.50 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване
за територията на ПИ 56722.655.185 и ПИ 56722.655.52, попадащ в УПИ II655.257, кв.700в, по плана на гр. Плевен.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен договор
по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съгласно приет ПУП-ПРЗ по т.1, за продажба на
72 кв. м общински имот с идентификатор 56722.655.52 на „КАМУРА” ЕООД,
на стойност 6 200 (шест хиляди и двеста) лева без ДДС.
3. В случай, че изменението на приетият в т.5 с протокол № 20 от 23.05.2019 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 ПУП-ПРЗ по т.1, да сключи окончателен
договор с „КАМУРА” ЕООД.
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 Закон за устройство на територията, чл. 19 от Закон за задълженията и договорите,
и чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска собственост, и чл.50
от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1809/11.07.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1407/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Започване на процедура по отчуждаване на недвижими имот
с цел прилагане на действащата регулация и изграждане на улица между
ОК-19в и ОК-176а в кв.54, град Плевен
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал.
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за общинската собственост, чл. 199 от Закона за устройство на територията, чл. 5, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, чл. 124, ал. 2 и
ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 10
на Общински съвет - Плевен,

Р Е Ш Е Н И Е №1405/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска
Р Е Ш И:
собственост в детски градини и учебни заведения
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за мест- 1. Да се изкупи собствеността върху два поземлени имоти с идентификаното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за тори: 56722.661.1459 с площ 612 кв.м и 56722.661.1460 с площ 366 кв.м.,
общинската собственост, чл. 14, чл. 76, чл. 79 и чл. 85, ал. 1 от Наредба № 7 собственост на Аспарух Георгиев Георгиев и Веселин Георгиев Георгиев, за
реализиране на улица от ОК-19в към ОК-176а, кв.54 по регулационния план
на Общински съвет - Плевен,
на град Плевен, от собствениците на имотите за сумата от 78 430 (седемдесет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
и осем хиляди четиристотин и тридесет) лева.
Р Е Ш И:
2. Изменя обект „Придобиване на земя” от Инвестиционната програма на
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне от учас- Община Плевен за 2019 година, финансиран със собствени бюджетни средтниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеж- ства, както следва: било 30 000 лв., става 108 430 лв.
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3. Намалява „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” по бюджета на
Община Плевен за 2019 г. със 78 430 (седемдесет и осем хиляди четиристотин
и тридесет) лева.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за покупкопродажба на имота по т. 1, съгласно нормативните изисквания, със собствениците на имота.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фактически действия, продиктувани от настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост,
чл. 199 от Закона за устройство на територията, чл. 5, т. 2 от Наредба № 7
на Общински съвет - Плевен, чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните
финанси и чл. 41, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1812/12.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1408/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен - публична общинска собственост - „Летен театър“, находящ се в Парк „Кайлъка“, актуван с АОС
№37553/11.06.2012 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години имот публична общинска собственост - „Летен театър“, актуван с АОС №37553/11.06.2012г., със застроена площ
1938,00 кв.м., в т.ч. гримьорна на два етажа с площ 128,00 кв.м., сладкарница с площ
70,00 кв.м. и кинокабина с площ 42,00 кв.м., в Парк „Кайлъка“, град Плевен.
2. Отдаването под наем на имота по т.1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен при първоначална
наемна цена, в размер на 550,00 лв./месец без ДДС.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
3.1. да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право да извършват
стопанска дейност;
3.2. чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава
членка на Европейския съюз;
3.3 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация съобразно съответното законодателство;
3.4. да нямат задължения към Община Плевен;
3.5. да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен;
3.6. да запазят предназначението на имота.
4. Публично оповестеният конкурс да се проведе при следните конкурсни
критерий за отдаване под наем със следните тежести:
4.1. Наемна цена - 60 %
4.2. Размер на инвестицията за поддръжка и подобряване на общинския
имот - 40 %.
5. Имота по т.1 да се предоставя безплатно за ползване 5 пъти годишно за
провеждане на мероприятия с общинско участие, одобрени от Кмета на Община Плевен.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице
да организира и проведе конкурса и сключи договор за наем със спечелилия
участник съгласно протокола на конкурсната комисия.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79,
ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет- Плевен, по предложение
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1813/12.07.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1409/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Зона за
трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия, България“ част от
недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на ул.
„Димитър Константинов“ №23, актуван С АОС №39762/25.11.2013 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона
за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 на Общински
съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс на Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия, България”, по цени определени от Общински съвет Плевен, част от недвижим, нежилищен имот - частна
общинска собственост, находящ се на ул. „Димитър Константинов” №23, гр.
Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 год., за срок от 5 /пет/ години,
представляващ четири броя офиси, както следва :
1.1. Офис №103 със застроена площ 13,20 кв.м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.3, находящ се на втория етаж в
административната сграда.
1.2. Офис №109 със застроена площ 43.20 кв.м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.3, находящ се на втория етаж в
административната сграда.
1.3. Офис №110 със застроена площ 41.36 кв.м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.3, находящ се на втория етаж в
административната сграда.
1.4. Офис №217 със застроена площ 13.50 кв.м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.6, находящ се на третия етаж в
административната сграда,
2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка
на имота, по т.1, както и такса битови отпадъци, са за сметка на Сдружение
„Зона за трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия, България”.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълномощено от него длъжностно лице да сключи договор за наем на имота по т.1, съгласно действащите
разпоредби и условията по предходната точка.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6, изречение 1 от Закона за общинската собственост и чл.17,
ал.1 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,, по предложение от
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1811/12.07.2019 г.,
на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

брой 66
6.08.2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е №1410/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение за офис с площ 12,00кв.м., находящо се на
І-етаж в масивна двуетажна сграда - Общински дом, парцел І в стр. кв. 20 по
плана на село Радишево, Община Плевен, актуван с АОС №31136/19.02.1998 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.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на
Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение за офис с площ 12,00
кв.м., находящо се на І-ви етаж в масивна двуетажна сграда - Общински дом,
парцел І в стр. кв. 20, по плана на село Радишево, Община Плевен, актуван с
АОС №31136/19.02.1998 г.
2. Приема начална тръжна месечна наемна цена за отдаване под наем на
частта от имота по т.1 в размер на 27,60 лева без ДДС.
3. Приема депозит за участие в търга в размер на 100,00 лева.
4. Отдаването под наем на частта от имота по т.1 да се извърши по реда на
Наредба №7 на Общински съвет - Плевен чрез публичен търг с тайно наддаване след предварително представяне на предложенията от участниците в
администрацията на Община Плевен, с начална тръжна месечна наемна цена
съгласно т.2 и депозит за участие съгласно т.3
5. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да организира и проведе търга.
6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице да
сключи договор за наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2,
чл.79, ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1814/15.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1411/ 25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Плевен в
партньорство с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, град Плевен по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Процедура BG16M1OP002-5.004
„Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на
атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“. Даване на съгласие за сключване на споразумение за
изпълнение на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния
обществен електротранспорт в Плевен“, съгласно процедурата и упълномощаване Кмета на Община Плевен да подпише „Запис на заповед“ като
обезпечение на до 40% авансово плащане по проекта
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10, т.23 и чл.59 и сл. от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства с партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“ по
процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
заедно с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Плевен.
2. Одобрява предложения проект на Споразумение за общинско сътрудничество по изпълнение на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“.
3. Дава съгласие Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Плевен да подпишат Споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл.59
и сл. От Закона за местното самоуправление и местната администрация, за
разпределяне ангажиментите на всяка една от страните.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен и на управителя на „Тролейбусен
транспорт“ ЕООД - Плевен да подпишат Споразумение за общинско сътрудничество по т.2 и т.3.
5. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи задължението за сумата на авансовото плащане в размер до 40% от стройността на безвъзмездната финансова
помощ, определена по Процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране
на транспорта като източни на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, но не повече от 6 000 000,00 лева.
6. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише запис на заповед за
сумата, посочена в т.5, в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.10, т.23 и чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1785-1/16.07.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1412/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ и
обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен“, чрез Запис на заповед
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи задължението, посочено в Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-2.040-0064-C01 за изпълнението на проект „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен“, финансиран
по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване“, по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, в размер на 154 795,00 (сто
петдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и пет) лева представляващо 20% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише Запис на заповед за
сумата, посочена в т.1, в полза на Министерство на труда и социалната политика - Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020 г.“
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни
и фактически действия, във връзка с изпълнение на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка

с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, т.4 от Закона за общинския дълг, по предложение от Георг
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1633-1/16.07.2019 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол
№ 57, 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 №1413/ 25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ част от имот с идентификатор 51620.96.42, местността Тученица, землище с. Брестовец и
одобряване на задание за изработване на подробния устройствен план
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за
общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на
земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на
стопански път, представляващ част от имот с идентификатор 51620.96.42 с
начин на трайно ползване - пасище, мера - публична общинска собственост, в
местността Тученица, землище с. Брестовец.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на стопански път, представляващ част
от имот с идентификатор 51620.96.42 с начин на трайно ползване - пасище, мера
- публична общинска собственост, в местността Тученица, землище с. Брестовец.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши
необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат
на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.
124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3
от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1825/17.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1414/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разделяне и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 06999.403.31 и 06999.138.8 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Буковлък
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 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. 51, ал.3 и ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър,
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57б по плана на гр. Плевен, поземлен имот 661.1086 - публична общинска
собственост.
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.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1824/17.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1416/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на
електропровод 20кV до урегулиран поземлен имот ІІ-1880, кв. 180 по плана
на гр. Славяново.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 124а, ал. 1,
ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от
Закона за опазване на земеделските земи,
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 електропровод 20кV до урегулиран поземлен имот ІІ-1880, кв. 180
по плана на гр. Славяново, преминаващо със сервитут през поземлен имот
700.8, с начин на трайно ползване - за стопански двор, частна собственост на
„Ненови“ ООД.
2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
3. 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. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона
за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските
земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-1826/17.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 23 от дневния ред, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1417/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен
имот 701.3302 в местността Стража в землището 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. 8 от Закона за
общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на
земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване
на трасета за водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор
701.3302 в местността Стража в землището на гр. Плевен, преминаващи със
сервитут през следните поземлени имоти: 701.3296 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен път - публична общинска собственост; 701.2392 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски
ведомствен път - публична общинска собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до
поземлен имот с идентификатор 701.3302 в местността Стража в землището
на гр. Плевен, преминаващи със сервитут през следните поземлени имоти:
701.3296 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски ведомствен
път - публична общинска собственост; 701.2392 с начин на трайно ползване за селскостопански, горски ведомствен път - публична общинска собственост.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши
необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат
на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.
124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3
от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1823/17.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се извърши изменение в Кадастралната карта и кадастрални регистри в землището на с. Буковлък в обхвата на:
1.1. Общински имот с идентификатор 06999.403.31 с площ 156,974 дка., в
местността Дрен с НТП „изоставено трайно насаждение“, категория VI при
неполивни условия (номер по предходен план 403031), от който да се образуват два нови поземлени имота:
- Имот с проектна площ 20,000 дка с НТП „изоставено трайно насаждение“;
- Имот с проектна площ 136,974 дка с НТП „изоставено трайно насаждение“.
1.2. Общински имот с идентификатор 06999.138.8 с площ 192,231 дка., в
местността Дрен с НТП „изоставено трайно насаждение“, категория VI при
неполивни условия (номер по предходен план 000152), от който да се образуват два нови поземлени имота:
- Имот с проектна площ 15,000 дка с НТП „изоставено трайно насаждение“;
- Имот с проектна площ 177,231 дка с НТП „изоставено трайно насаждение“.
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
новообразуваните имоти (с проектна площ 20,000 дка., в имот с идентификатор 06999.403.31, и с проектна площ 15,000 дка., в имот с идентификатор
06999.138.8) 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 „изоставено трайно насаждение” 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. 51, ал.3 и ал.5 от Закона за кадастъра и
имотния регистър, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Р Е Ш Е Н И Е №1418/25.07.2019 г., гр. Плевен
Плевен, с вх.№ ОбС-1816/16.07.2019 г., на заседание на Общински съвет ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - Парцеларен план на елементиПлевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 21 от дневния ред, те на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електрои е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
провод 20 кV до поземлен имот с идентификатор 06495.103.19, в местностПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев та Съдовете в землището на с. Брестовец
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
Р Е Ш Е Н И Е №1415/25.07.2019 г., гр. Плевен
общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б,
ОТНОСНО: Заявление за разрешаване изработване на проект за измене- ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на
ние на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за улица земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за
по ок 183в - ок - 183б към 185а, между кв.57а и кв.57б по плана на гр. Плевен, опазване на земеделските земи,
поземлен имот 661.1086
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за
Р Е Ш И:
местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 от За1.Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Паркона за устройство на територията,
целарен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20кV до поземлен имот с идентификатор
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
06495.103.19, в местността Съдовете в землището на с. Брестовец, преминаР Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ващо със сервитут през поземлен имот 06495.103.45, с начин на трайно ползПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за улица по ок 183в - ок - 183б към 185а, ване - пасище, мера - публична общинска собственост.
между кв. 57а и кв. 57б по плана на гр. Плевен, поземлен имот 661.1086 - пуб- 2. Дава съгласие за прокарване на трасе на електропровод 20кV до поземлен
имот с идентификатор 06495.103.19, в местността Съдовете в землището на
лична общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със заповед на основание с. Брестовец, преминаващо със сервитут през поземлен имот 06495.103.45, с
чл.135, ал. 3 от Закона за устройство на територията да се изработи проект за начин на трайно ползване - пасище, мера - публична общинска собственост.
изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА 3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
РЕГУЛАЦИЯ за улица по ок 183в - ок - 183б към 185а, между кв. 57а и кв. 4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
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5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши
необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото
Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат
на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.
124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3
от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1821/17.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1419/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с
идентификатор 56722.667.671, попадащ в границите на урегулиран поземлен
имот Х-10263 в кв.8 по плана на ж.к. „Дружба”, гр.Плевен и задънена улица от
ок 115д до ок 115г
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, ал.1 от Закона за
общинската собственост, на основание чл.134, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6 от Закона за
устройство на територията, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 2 от Закона
за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема: Проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот
с идентификатор 56722.667.671, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот Х-10263 в кв.8 по плана на жк „Дружба”, гр. Плевен и задънена
улица от ок 115д до ок 115г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен, след завършване на процедурите по реда
на Закона за устройство на територията, да одобри приетия от Общински съвет:
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с идентификатор 56722.667.671, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот Х-10263 в кв.8 по плана на жк „Дружба”,
гр. Плевен и задънена улица от ок 115д до ок 115г.
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, ал.1 от Закона за общинската собственост, на основание чл.134,
ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1822/17.07.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1420/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение за изработване на специализиран ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор
17854.51.106 - Обществен селищен парк на с. Гривица в местността Нежовец,
землище с. Гривица и одобряване на задание за изработване на ПУП
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. 111, чл. 124а, ал. 1 и
ал. 7, и чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се изработи специализиран ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 17854.51.106 - Обществен селищен парк на с. Гривица в местността „Нежовец“, землище с. Гривица.
2. Одобрява задание за изработване на специализиран ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 17854.51.106
- Обществен селищен парк на с. Гривица в местността „Нежовец“, землище
с. Гривица.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със заповед на основание
чл. 124а, ал. 2 във връзка чл.111 от Закона за устройство на територията да
се изработи проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЗ за поземлен
имот с идентификатор 17854.51.106 - Обществен селищен парк на с. Гривица
в местността „Нежовец“, землище с. Гривица.
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. 111, чл. 124а, ал. 1 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-1820/17.07.2019 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1421/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор
56722.34.25, в местността „Витска ялия“ в землището 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. 8 от Закона за
общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на
земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за
опазване на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1.Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване
на трасета за водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор
34.25 в местността „Витска ялия“ в землището на гр.Плевен, преминаващи
със сервитут през поземлен имот 34.24, с начин на трайно ползване - за друг
поземлен имот за движение и транспорт - публична общинска собственост.
2. Дава съгласие за прокарване на трасета на водопровод и електропровод
до поземлен имот с идентификатор 34.25 в местността „Витска ялия“ в зем-

лището на гр. Плевен, преминаващи със сервитут през поземлен имот 34.24,
с начин на трайно ползване - за друг поземлен имот за движение и транспорт
- публична общинска собственост.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подлежат
на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на основание чл.
124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3
от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС1819/17.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
25.07.2019 г., Протокол № 57, 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 №1422/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот V-651.256, 651.258, 651.259, 651.444 и поземлен имот с идентификатор 651.643, попадащ в улица по ок 74 към ок 57 в
кв.610 по плана на град Плевен за прекратяване на съсобственост
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 Закон за устройство на територията, чл. 19 от Закон за задълженията
и договорите, чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинска собственост,
чл.50 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Приема: Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлени имоти
V-651.256, 651.258, 651.259, 651.444, кв. 610, по плана на гр. Плевен, Западна
индустриална зона.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен договор
по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, за прекратяване на съсобственост върху поземлени имоти с идентификатори: 56722.651.644 с площ 43013кв.м и 56722.651.643
с площ 781 кв. м, находящи се в кв.610, гр. Плевен, като същите се разделя
образувайки пет нови имота, както следва:
- имоти с идентификатори: 56722.651.649 с площ 6000 кв. м - УПИ XXI651.649, 56722.651.646 с площ 2291 кв. м - УПИ XIX-651.646, отредени за коридор за високо напрежение и 56722.651.643 с площ 781 кв. м - част от улица,
находящи се в кв.604, гр. Плевен, Западна индустриална зона - да преминат в
собственост на Община Плевен,
- имоти с идентификатори: 56722.651.650 с площ 31923 кв. м - УПИ ХХ651.650 и 56722.651.645 с площ 2800 кв. м - УПИ ХХII-651.645, отредени за
административна, производствена и складова дейност, находящи се в кв.610,
гр. Плевен, Западна индустриална зона - да преминат в собственост на „АГРОМАШИНАИМПЕКС - В А” ЕАД, Васил Крумов Ангелов, Ивайло Василев
Ангелов и Калинка Василева Илиева, като за изравняване на дяловете никоя
от страните не дължи нищо на другата страна.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен в едномесечен срок след влизане в
сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлени имоти
V-651.256, 651.258, 651.259, 651.444, кв. 610, по плана на гр. Плевен, да сключи с „АГРОМАШИНАИМПЕКС - В А” ЕАД, Васил Крумов Ангелов, Ивайло
Василев Ангелов и Калинка Василева Илиева, окончателен договор.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закон за устройство на територията, чл. 19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1,
т.1 от Закона за общинска собственост, чл.50 от Наредба № 7 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1818/17.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 29 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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собственост; 29.55 с начин на трайно ползване за насип, насипище - публична
общинска собственост; 29.60 с начин на трайно ползване за друг вид дървопроизводство, гора - частна общинска собственост.
3. Дава съгласие за прокарване на трасе на местен път, свързващ републикански път І-3 София-Русе - поземлен имот с идентификатор 56722.28.24 с
начин на трайно ползване за път от републиканската пътна мрежа - публична държавна собственост с общински път - поземлен имот с идентификатор
56722.30.100, с начин на трайно ползване за местен път - публична общинска
собственост, преминаващо през следните поземлени имоти: 29.32 с начин на
трайно ползване за селскостопански, горски ведомствен път - публична общинска собственост; 29.55 с начин на трайно ползване за насип, насипище,
публична общинска собственост; 29.60 с начин на трайно ползване за друг
вид дървопроизводство, гора - частна общинска собственост.
4. Съгласието по т. 3 се дава за срок от 5 (пет) години.
5. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 2.
6. 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, ал.9, т.6 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2 от Наредба
№ 7 на Общински съвет - Плевен, и §1, т.6 от ДР на Закона за общинската собственост, и във връзка с §5, т.73 от ДР от Закона за устройство на територията, чл.
19 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 124, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б,
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 73, ал. 1, т. 2 при условието на ал. 5
от Закона за горите по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1817/16.07.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 30 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1424/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Български ветеринарен съюз Областна колегия - Плевен, върху общински недвижим имот
- частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 - стая №445, находящ се
в административната сграда на ул. „Димитър Константинов“ №23, град
Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската
собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.8 - стая №445 с предназначение
„За офис“, находящ се в административната сграда на ул. „Д. Константинов“
№23, град Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013г., за срок от 5 (пет) години, на Български ветеринарен съюз - Областна колегия Плевен.
2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка
на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за сметка на Български ветеринарен съюз - Областна колегия Плевен.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно право на ползване на имота по т.1, съгласно действащите разпоредби
и условията по предходната точка.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме всички правни и
фактически действия в изпълнение на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-1827/18.07.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 31 от дневния ред, и е
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1425/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване дейността и ликвидация на „Дентален център І - Певен“ ЕООД, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.154, ал.1, т.2, във връзка с
чл.156, ал.2 от Търговския закон, чл.9 и чл.17, ал.1, т.18 и чл.43, ал.1 т.5 от
Наредба №8 на Общински съвет - Плевен,

Р Е Ш Е Н И Е №1423/25.07.2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допълване Програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в Община Плевен през 2019 година и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на местен път,
свързващ републикански път І-3 София - Русе -поземлен имот с идентификатор
56722.28.24 с общински път -поземлен имот с идентификатор 56722.30.100
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното
Р Е Ш И:
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.6 от Закона за общинска- 1. Прекратява дейността на „Дентален център І - Плевен“ ЕООД, гр.Плевен.
та собственост, чл.3, ал.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, и §1, т.6 2. Открива производство по ликвидация на „Дентален център І - Плевен“
от ДР на Закона за общинската собственост, и във връзка с §5, т.73 от ДР от Закона ЕООД, гр. Плевен.
за устройство на територията, чл. 19 от Закона за опазване на земеделските земи, 3. Избира за ликвидатор на „Дентален център І - Плевен“ ЕООД, гр.Плевен,
чл. 124, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 73, Веселин Рашков Рашков.
ал. 1, т. 2 при условието на ал. 5 от Закона за горите,
4. Определя срок за завършване на ликвидацията до 31.12.2019 г.
5. Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на две минимални
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
работни заплати и възлага на Кмета на Община Плевен да сключи договор за
Р Е Ш И:
възлагане ликвидацията на „Дентален център І - Плевен“ ЕООД, гр. Плевен,
1. Допълва годишната „Програма за управление и разпореждане с имотите - съгласно настоящото решение.
общинска собственост в Община Плевен през 2019 г.”, като включва нов раздел:
6. Задълженията на Дружеството и разходите по ликвидацията са за сметка
„ІV. Определя обекти от първостепенно значение
на Община Плевен.
1. Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ ПУП - ПП 7. Задължава ликвидатора в 14 дневен срок да извърши вписването в Търна елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на говския регистър при Агенцията по вписванията и да уведоми данъчната адместен път, свързващ републикански път І-3 София - Русе - поземлен имот с министрация и органите на Националния осигурителен институт за започнаидентификатор 56722.28.24 с общински път - поземлен имот с идентификатор лата ликвидация.
56722.30.100 и Технически инвестиционен проект за „Основен ремонт и ре- 8. Упълномощава избрания ликвидатор да предприеме всички правни и факконструкция на общински път с идентификатор ПИ 56722.29.32”
тически действия по реда на чл.266 и сл. от Гл. ХVІІ от Търговския закон.
2. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - пар- 9. Задължава ликвидатора след приключване на ликвидацията да изготви счетоцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за определяне воден отчет и доклад за дейността и да ги представи на Общински съвет - Плевен.
на трасе на местен път, свързващ републикански път І-3 София - Русе - позем- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка
лен имот с идентификатор 56722.28.24 с начин на трайно ползване за път от с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната админирепубликанската пътна мрежа - публична държавна собственост с общински страция, чл.154, ал.1, т.2, във връзка с чл.156, ал.2 от Търговския закон, чл.9 и
път - поземлен имот с идентификатор 56722.30.100, с начин на трайно ползва- чл.17, ал.1, т.18 и чл.43, ал.1 т.5 от Наредба №8 на Общински съвет - Плевен
не за местен път - публична общинска собственост, преминаващо през след- по предложение от Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална поните поземлени имоти: 29.731 с начин на трайно ползване за друго трайно литика“, с вх.№ ОбС-0350-9/23.07.2019 г., на заседание на Общински съвет
насаждение - частна държавна собственост; 29.42 с начин на трайно ползване - Плевен, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57, точка 32 от дневния ред,
за широколистна гора - частна държавна собственост; 29.32 с начин на трайно и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
ползване за селскостопански, горски ведомствен път - публична общинска
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Галерия Дарение „Колекция Светлин Русев”
НАВЪРШИ 35 ГОДИНИ

През юли се навършиха 35
години от официалното откриване на ХГ Дарение „Колекция
Светлин Русев”. През годините този храм на изкуствата
привлича в Плевен ценители,
колекционери, специалисти и
най-обикновени граждани от
България и света. Галерията
с дарението на акад. Светлин
Русев е открита официално на
12 юли 1984 г., като картините
и пластиките от личната колекция на именития плевенчанин
е разположено в истински архитектурен шедьовър - бившата обществена баня на Плевен.
Сградата е уникална и е дело на
основоположника на съвременната българска архитектура Никола Лазаров. Строена е в началото на XX в. по времето на
кмета Тодор Табаков. Тогава се
строят паметниците на признателността, а на кмета на Плевен
хрумва идеята да изгради найатрактивната баня на Балканите. Поръчката възлага на един
от най-добрите български архитекти по онова време - Никола
Лазаров /1870-1942/. Той съумява да съчетае в съвършена
еклектика два стила - романски
и ориенталски, като във функцията на помещенията въвежда
характера на римската и на турската баня. Заради архитектурните елементи в съзнанието на
нашите съграждани остава, че
това е турска баня. Днес това
е храм на културата, какъвто
много малко градчета по света притежават. Посетителите
на галерията са посрещнати на
входа от единствената творба
на Светлин Русев в нея - портрет на баба Ванга. На първия
етаж на Галерията са изложени
картини на най-известните български художници от първата
половина на 20 век. Вторият
етаж е отделен главно за съвременни български художници.
Дарението е отворена система
и днес колекцията наброява над
400 творби - образци на българското и световно изкуство.
Това е вторият рожден ден, който галерията посреща без своя
дарител. Академик Светлин Русев напусна този свят на 26 май
2018 г.
Със свое решение от април
тази година Общински съвет
- Плевен, гласува Художествена галерия Дарение „Колекция
Светлин Русев” да бъде филиал към ХГ „Илия Бешков”. На
сесията на ОбС през юли беше
приет нов Правилник за устройството и дейността на културния
институт, който след като бъде
утвърден от Министерството
на културата, ще бъде внесен
за приемане и в местния парламент.
„Спомням си като днес датата 12 юли 1984 г., когато се откри
една от най-големите колекции
на художника Светлин Русев.
Той подари картини - графика
и живопис, и скулптора на родния си Плевен. Аз бях един от
първите уредници, който прие
тежкото задължение - да опазва

това богатство. В галерията бях
до 1995 г., когато на този пост
ме замени съпругата ми Мария.
Преди 35 години, на този ден в
Плевен се събраха едни от светилата тогава в българската живопис и изкуство - Дечко Узунов, Иван Ненов, Вера Недкова,
министърът на културата (тогава Георги Йорданов), Председателят на ОНС - Стефан Нинов,
много граждани от Плевен и от
страната. Интересът към новооткриващата се галерия беше
огромен. В първите дни през нея
преминаваха по 600 до 800 човека. Този интерес продължи с
години. Сега колекцията и сградата в която се намира, станаха
един духовен център на Плевен.
И до днес, интересуващите се от
изкуство се отбиват, за да разгледат колекцията”, спомня си
проф. Кирил Мескин, първият
уредник на галерията-дарение.
През 1984 г. академик Русев
подарява на родния си град 322
произведения на изкуството живопис и скулптура - от личната си колекция и до края на живота си не спира да я допълва с
нови шедьоври. До този момент
колекцията наброява над 400
творби: образци на българското
изкуство от Възраждането до
днес, представящи различните
му етапи на развитие, разказват
днешните уредници на галерията. Посетителят се среща и с
работи на френски, румънски,
руски, кубински, мексикански
майстори, с индийска християнска пластика и африкански
ритуални фигури и маски. В
експозицията са представени
картини на български художници от XX век, сред които Златю
Бояджиев, Цанко Лавренов, Си-

рак Скитник, Бенчо Обрешков,
Дечко Узунов, Владимир Димитров-Майстора, Илия Бешков. Вторият етаж е отделен за
по-ново поколение художници
като Никола Манев, Веса Василева, Енчо Пиронков и Георги
Божилов. В това пространство
е изложено и произведение на
представителя на виенския сецисион - Йозеф Бауер. Тук е и
работата на неизвестен френски автор от XVII век, наречена
„Рождество”.
Третото ниво, разположено под куполите на сградата, е приспособено по-късно
като експозиционна
площ. През
1999 година Светлин
Русев дарява 82 графични произведения
- български
възрожденски щампи,
съвременни
български
майстори на
рисунката и
графиката и
европейски
майстори от
XVIII, XIX и
XX век. Подредени
са
творбите на
художници,
изградили
съвременната
българска графика. Съвсем
естествен
е преходът

между българските и европейските майстори, което показва
нивото на българската графика. На този етаж могат да се
видят произведения на Пабло
Пикасо, Салвадор Дали, Марк
Шагал, Франсиско Гоя, Йожен
Дьолакроа, както и скулптурите
„Мислителя” на Огюст Роден,
„Танц” на Едгар Дега и други.
Тази графична колекция е
само заявка за един от най-модерните графични кабинети,
който би станал тук по желание
на дарителя. В хранилищата се
пазят още близо сто работи живопис и скулптура, които ча-

кат да бъдат показани, обясняват
ни още в галерията.
„След трудните години на
прехода аз бях щастлива да наследя една „опазена галерия”,
притежаваща изключителна колекция. За щастие на Плевен,
и за чест на всички кметове
на града ни, колекцията беше
опазена след 1989 г. и сега ние
имаме едно богатство, което
много малко градове по света
притежават. Това е едно от найголемите дарения на XX век.
Акад. Светлин Русев много държеше огромна част от неговата
колекция да живее в Плевен.
Въпреки, че за нея се бориха
много градове в страната. Самият Светлин Русев обясняваше
дарението си за Плевен с думите: „Любовта обяснение няма!”
След като наследих колекцията,
тя се превърна в семейна съдба. Защото хората я свързваха
с нашите имена, а ние дадохме
всичко от себе си, за да живее тя
пълнокръвно вече 35 години. И
то само първата й част. За съжаление, през тези години, колекцията не се превърна в уникална галерия с графичен кабинет
и зала за творчески разговори”,
споделя дългогодишният уредник Мария Мескин.
През своята 35-годишна история Художествена галерия
Колекция „Дарение Светлин
Русев” се превърна в център
за култура в Плевен. В нея се
провеждат множество камерни
концерти, литературни четения
и представяния на книги. Синтезът между изобразителното
изкуство и архитектура е съвършен, а внушението - храмово. Със своята специфика дарението привлича ежегодно над
10 000 посетители. След решение на Общинските съветници
от 2019 г. ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев” е част от
Художествена галерия „Илия
Бешков” - Плевен.

