Решения от
октомврийската
сесия на
Общински съвет
Плевен
стр. 5-7

ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
бр. 69, год. V, 14 ноември 2019 г., разпространява се безплатно

Кметът на Община Плевен, кметовете на кметства
и общинските съветници положиха клетва

На тържествено заседание на
12 ноември новоизбраните общински съветници, избраният
за втори мандат кмет на Община Плевен Георг Спартански и
кметовете на кметства положиха клетва, с което встъпиха официално в длъжност. Заседанието
се проведе в зала „Плевен“.
Тържеството започна с химна на Република България и
химна на Европа.
Съгласно чл. 23 от Закона

за местното самоуправление и
местната администрация първото заседание на новоизбрания
Общински съвет се свиква от
областния управител. Мирослав
Петров откри сесията с пожеланието за успешен мандат и
работа в името на гражданите.
Новите 41 общински съветници
в състава на Общински съвет Плевен, кметът на Общината
Георг Спартански и избраните
кметове на кметства за мандат

2019-2023 г. положиха подписите си под клетвения лист. “Заклевам се в името на Република
България да спазвам Конституцията и законите на страната и
във всичките си действия да се
ръководя от интересите на гражданите в общината и да работя за
тяхното благоденствие”, прозвуча единогласно в зала „Плевен”.
Общо девет партии и коалиции влизат в новоизбрания
Общински съвет на Плевен. С

най-голям брой представители в
местната власт е ПП ГЕРБ - 10.
С 8 съветници е БСП, а местната
коалиция „Демократична България - Обединение” (СДС, БЗНС)
има 7 представители. С по че-

тирима съветници са ВМРО и
БДЦ, а АБВ и ДПС вкарват по
трима. Партия „Воля” и Движение „Гергьовден” ще имат по
един представител.
Продължава на стр. 4

Кои са общинските съветници на
Плевен за мандат 2019-2023 г.
Вижте на стр. 2-3
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН (МАНДАТ - 2019-2023)

Валентина Бенова Вълчанова
ПП ГЕРБ

Владислав Димитров Монов
ПП ГЕРБ

Веселка Йосифова Лилова
ПП ГЕРБ

Йордан Георгиев Георгиев
ПП ГЕРБ

Йордан Христов Грижов
ПП ГЕРБ

Мартин Тодоров Митев
ПП ГЕРБ

Генади Динков
ПП ГЕРБ

Петя Крумова Василева
ПП ГЕРБ

Христослав Михайлов
ПП ГЕРБ

Цветелин Ненчев Горанов
ПП ГЕРБ

Бойко Йорданов Тодоров
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Генади Тодоров Тодоров
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Емануил Атанасов Аргилашки
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Илиян Славейков Йончев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Калин Орлинов Кръстев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Моника Чочева-Лилакова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Свилен Маринов Атанасов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Толя Димитрова Първанова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Албена Симеонова Върбанова

МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ (СДС,БЗНС)

Бойко Димитров Янчев

МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ (СДС,БЗНС)
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН (МАНДАТ - 2019-2023)
Христо Ивайлов Таслаков

МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ (СДС,БЗНС)

Георги Петков Велков

МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ (СДС,БЗНС)

Евгения Бързашка-Христова

МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ (СДС,БЗНС)

Пепо Василев Петков

МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ (СДС,БЗНС)

Свилен Петров Трифонов

МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ (СДС,БЗНС)

Васил Методиев Петков
ДПС

Борислав Пламенов Георгиев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Десислава Иванова Иванова
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Светослав Александров Доков
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Павлинка Микова

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Тамер Куртанов
ДПС

Ивайло Ильов Петров

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН
ЦЕНТЪР - БДЦ

Йордан Василев Василев

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН
ЦЕНТЪР - БДЦ

Николай Емилов Маринов

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН
ЦЕНТЪР - БДЦ

Росен Симеонов Височков

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН
ЦЕНТЪР - БДЦ

Ристем Мехмед Халкоглу
ДПС

Ленко Дайчев Тодоров
АБВ

Цветан Методиев Антов
АБВ

Юлиян Александров Йовков
АБВ

Димитър Карамфилов
ВОЛЯ

Христомир Цанков Христов

ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН
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Със стар български обичай Георг Спартански Кметът на Община Плевен...
БЕШЕ ПОСРЕЩНАТ В ОБЩИНАТА
Продължение от стр. 1
Първото заседание на новоизбрания Общинския съвет
беше ръководено от доайена
сред общинските съветници доц. д-р Евгения Бързашка от
Местна коалиция „Демократична България - Обединение”
(СДС, БЗНС). Тя пожела на колегите си да работят като екип и
в бъдещата си работа да се ръководят от два основни принципа
на Хипократовата клетва - „Преди всичко да не вредим”, и „Не
за себе си, а за всички”.
Част от церемонията беше
и официалното връчване от
областния управител на кмета
Георг Спартански на атрибутите на местната власт в общината - огърлица и символичния
ключ за града с пожелание за
ползотворен и успешен мандат.
„Общинският съвет е пъстър
по своя политически състав.
Декларирам, че както и до сега
ще работя с всички групи и индивидуално представени съветници от политическите партии.
Вратата ми ще бъде отворена за
всички тях по всяко време, така
както е било и през изминалите
4 години. Вярвам, че ще получа
в отговор на моята протегната
ръка и аз протегната ръка не в
името на партии, не в името на
корпоративни или частни интереси, а в името на по-доброто бъдеще на община Плевен.
Вярвам, че ще работим почтено, диалогично и прозрачно и
ще покажем с резултатите от
нашата работа, че Плевен може,
че Плевен побеждава, че е град,
който заслужава уважение, уважение заслужават и неговите
граждани“, каза в словото си
Георг Спартански.
На заседанието беше избран
и председател на Общинския
съвет. След тайно гласуване 28
от новоизбраните съветници

С традиционните
хляб и сол и лиснато
менче с вода беше посрещнат за втори мандат Георг Спартански
в сградата на Община
Плевен. Свещеници
от плевенски храмове
отслужиха водосвет
за здравето и благоденствието на жителите на цялата община. Пред общински
съветници, бившите
кметове Андрей Романов, Петко Цолов и
Найден Зеленогорски,
служители в администрацията и граждани
новоизбраният кмет
заяви
намерението
си да продължи дейността по приоритетите си - почтеност,
прозрачност, професионализъм, публичност и практичност в
управлението на обществените дела. И
всичко това, за да се
оправдаят очакванията на хората. Акцент
през втория кметски
мандат ще е по-качественото и по-бързо
откликване при решаване на проблемите,
за да може Плевен да
ускори развитието си,
стана ясно на специалната церемония по
посрещането на новоизбрания кмет на
Община Плевен, организирана от администрацията му.

подкрепиха единственото предложение - това на ПП ГЕРБ. В
новия мандат председател на
ОбС отново ще е Мартин Митев. „За мен е чест да се обърна
към всеки един от вас и да пожелая успешен 4-годишен мандат. Нека в края му всички ние
да имаме основание да се гордеем с добре свършена работа
и с един по-добър Плевен. Благодаря на колегите общински
съветници за доверието отново
да съм председател на Общинския съвет. Пожелавам успешна
работа на всички. И нека изпълняваме задачите си с разум
и уважение към Плевен и плевенчани“, каза в обръщението
си новоизбраният председател,
след което пое функциите си.
Като първо решение новият Общински съвет гласува състав на
временна комисия, която трябва
да предложи правилник за работата на местния парламент за
мандата. Той ще трябва да бъде
готов и внесен в деловодството
до 10 дни, тъй като предстои да
се разгледа на първата редовна
сесия на ОбС - Плевен, която е
предвидено да се проведе на 28
ноември.
На тържествената сесия клетва положиха и новоизбраните
кметове на кметства в община
Плевен. Общо 17 са избраните в
двата тура. Седем са представителите на партия ГЕРБ, по двама - на БСП, ВМРО и издигнати
от инициативни комитети, 1 от
местна коалиция и 3 представителя на МК „Демократична България - Обединение”. Останалите 7 населени места в общината
ще са с наместничества. За тях
новоизбраният кмет на Плевен
предвижда да организира общоселски събрания, на които жителите да предложат свой представител и той да бъде назначен
за кметски наместник в селото.

Приключи реставрацията на Панорамата със средства от кампанията „Ние обичаме България”
Успeшно приключи реставрацията на художественото платно
във впечатляващата зала „Панорама” на художествения музей
Панорама „Плевенска епопея
1877 г.”. Подобна дейност се
осъществява за първи път, откакто емблематичният обект е
построен. Освен реставрация и
консервация на платното, беше
извършено и почистване и възстановяване на предметния план.
Дейностите бяха изпълнени в
рамките 45 дни.
Реставрацията в Панoрaмата
се осъществи със средствата, събрани от дългосрочната национална кампания на BILLA България „Ние обичаме България”.
Проектът стартира през 2016 г.
по инициатива на търговската
верига в подкрепа на значими
исторически паметници и природни забележителности, част от
100-те национални туристически
обекта, които се нуждаят от възстановяване или поддръжка.
През 2018 г. кампанията подкрепи един от най-емблематичните исторически обекти в Бъл-

гария - Панорама „Плевенска
епопея 1877 г.”. Хиляди българи
се включиха в инициативата и
дариха средства, закупувайки
билети за грандиозен благотворителен концерт в зала Арена
Армеец. Така от продажба на билети и други съпътстващи дейности бяха събрани 78 449, 94 лв.
„Щастливи сме, че за пореден
път виждаме резултатите от „Ние
обичаме България” - една кампания, която доказа, че може да
дава нов живот на значими български обекти. Радваме се, че сме
част от една толкова стойностна
кауза, и най-вече, че успяхме
да обединим около нея цялото
общество”, коментира Норберт
Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.
„Художественото платно в
панорамната зала е един от найвпечатляващите елементи в Панорамата и се радваме, че благодарение на кампанията „Ние
обичаме България“ ще успеем
да го съхраним за следващите
поколения. Тази реставрация
беше необходима и сме щастли-

ви, че се случи с подкрепата на
толкова много българи. Сърдечно благодарим на кампанията и
на всички, които се включиха в
инициативата”, заяви Емилия
Зорнишка, директор на Регионалния военноисторически музей - Плевен.
В рамките на кампанията
„Ние обичаме България” освен
Панорама „Плевенска епопея
1877 г.”, бяха подкрепени още
два значими български символа - Паметникът на свободата на
връх Шипка (през 2016 г.) и Мадарският конник (през 2017 г.).
Благодарение на инициативата
през това лято беше завършена
реставрацията на бронзовия лъв
на Паметника на Шипка. От края
на миналата година пък Националният историко-археологически резерват „Мадара”, където
се намира Мадарският конник, е
с модернизиран информационен
център, оборудван с виртуална
реалност, образователни игри и
съвременна техника, и е още попривлекателна дестинация за туристите от България и чужбина.
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Р Е Ш Е Н И Е №1489/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на съдебни заседатели за Районен съд
- Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
І. Предлага на общото събрание на съдиите от Окръжен съд
- гр. Плевен да изберат за съдебни заседатели при Районен
съд - Плевен, за мандат 2020-2024 г., следните кандидати за
съдебни заседатели:
1. Даниел Севдалинов Стойков
2. Цецка Тодорова Георгиева
3. Борислава Дончева Русева
4. Милен Георгиев Първанов
5. Радка Кирилова Йорданова
6. Цветомир Милчев Кокалов
7. Любомир Александров Йосифов
8. Валентин Витков Лаков
9. Галя Захаринчева Тонова - Георгиева
10. Тинка Николова Илиева
11. Галя Василева Дочева
12. Димитринка Гергова Белчева
13. Виолета Маринова Цветанова
14. Анета Илиева Попова
15. Румен Петков Банчев
16. Надя Станева Монова
17. Виола Атанасова Христова
18. Ирена Иванова Михайлова
19. Красимира Иванова Митковска
20. Стефан Любенов Стоянов
21. Даниела Христова Дамянова
22. Силви Милков Милков
23. Мая Ванкова Шишкова
24. Денис Сергеев Алексиев
25. Лора Илиянова Герасимова
26. Пламена Стоянова Тончева
27. Михаил Любомиров Порожанов
28. Галина Бочева Димитрова
29. Диана Петкова Георгиева
30. Катя Пенчева Ангелова
31. Дамян Цветанов Недков
32. Анелия Иванова Първанова
33. Ценка Николова Петкова
34. Надка Георгиева Койчева
35. Калин Атанасов Хицов
36. Маргаритка Василева Нешкова
37. Катя Христова Лишева
38. Елеонора Ангелова Йоткова
39. Десислава Василева Топалска
40. Ваня Петрова Орозова
41. Цветлина Тонова Тодорова
42. Марияна Кръстева Петрова
43. Петя Величкова Гошева
44. Пламен Ленков Топалски
45. Александър Павлинов Цонев
46. Цветелина Георгиева Георгиева
47. Йордан Славчев Малинов
48. Антоанета Димова Цекова
49. Павлин Христов Христов
50. Игнат Стефанов Касабов
51. Мая Стефанова Аспарухова
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.67, чл.68 и чл.68а
от Закона за съдебната власт, по предложение от Временна
комисия по Решение №1364/27.06.2019 г. на ОбС - Плевен, с
вх.№ ОбС-1779/08.10.2019 г., на заседание на Общински съвет
- Плевен, проведено на 17.10.2019 г., Протокол № 60, точка 1
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1490/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане средствата за командировъчни
разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.07.2019 г. - 30.09.2019 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,
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Митев - Председател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ чл.124, ал.ал.3 и 4 от Закона за публичните финанси, чл.39,
ОбС-0324-12/03.10.2019 г., на заседание на Общински съвет ал.ал.3 и 4 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,
- Плевен, проведено на 17.10.2019 г., Протокол № 60, точка
2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Общински съвет - Плевен.
Р Е Ш И:
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 1. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Кл. Охридски““,
финансиран с целева субсидия за капиталови разходи, както
следва: било 0 лева, става 1 136 лева.
2. Изменя обект „Основен ремонт на Център за работа с
Р Е Ш Е Н И Е №1491/17.10 .2019 г., гр. Плевен
деца“, финансиран с целева субсидия за капиталови разходи,
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за командировъчни
както следва: било 97 248 лева, става 79 130 лева.
разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.07.2019
3. Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Браила““, финанг. - 30.09.2019 г.
сиран с целева субсидия за капиталови разходи, както следНа основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоува: било 45 680 лева, става 62 662 лева.
правление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.4
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички
от Наредбата за командировките в страната,
правни и фактически действия, продиктувани от настоящото
решение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
Р Е Ш И:
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
1. Одобрява командировъчните разходи в страната на Кмесамоуправление и местната администрация, чл.124, ал.ал.3
та на Община Плевен за периода 01.07.2019 г.-30.09.2019 г. в
и 4 от Закона за публичните финанси, чл.39, ал.ал.3 и 4 от
размер на 0 /нула/ лева.
Наредба №10 на Общински съвет - Плевен, по предложеМотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ние от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
ОбС-1587-15/07.10.2019 г., на заседание на Общински съвет
администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за коман- Плевен, проведено на 17.10.2019 г., Протокол № 60, точка
дировките в страната, по предложение от Милен Яков - ВРИД
6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0321-12/02.10.2019
Общински съвет - Плевен.
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
17.10.2019 г., Протокол № 60, 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 №1495/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна
прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от
Р Е Ш Е Н И Е №1492/17.10 .2019 г., гр. Плевен
местни приходи и разходи за местни дейност на Община
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова поПлевен, както и индикативен разчет на средствата от Евмощ на Цветан Христов Розов
ропейския съюз за същия период
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗаНа основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от
кона за местното самоуправление и местната администрация,
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен,
Р Е Ш И:
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §42-14
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“,
Р Е Ш И:
дейност 122 „Общинска администрация“ по бюджета на Об1. Одобрява бюджетната прогноза за 2020-2022 година на
щина Плевен за 2019 година, в размер на 200 (двеста) лева на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
Цветан Христов Розов.
дейности.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
2. Одобрява прогноза за показателите за поетите ангажичл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
менти и задължения за разходи на Община Плевен за перисамоуправление и местната администрация, по предложение
ода 2020-2022 година.
от Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална поли3. Одобрява индикативния разчет на средствата от Европейтика“, с вх.№ ОбС-0707-1/01.10.2019 г., на заседание на Обския съюз за периода 2020-2022 година.
щински съвет - Плевен, проведено на 17.10.2019 г., Протокол
4. Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг
№ 60, точка 4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
за периода 2020-2022 година.
печат на Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредба №10 на
Р Е Ш Е Н И Е №1493/17.10 .2019 г., гр. Плевен
Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков ОТНОСНО: Отчет по изпълнение на решенията на Общински ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1903/07.10.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
съвет - Плевен от №922/03.04.2018 г. до №1054/26.07.2018 г.
На основание чл.24, т.5 и чл.73 от Правилника за организа- 17.10.2019 г., Протокол № 60, точка 7 от дневния ред, и е поцията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите ко- дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
мисии и взаимодействието му с Общинската администрация
за мандат 2015-2019 година и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
Р Е Ш Е Н И Е №1496/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ОТНОСНО: Одобряване на годишен отчет за изпълнениеР Е Ш И:
то на включеният проект в плана за действие за общински
1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения на
концесии на Община Плевен (2018-2020 г.) и концесионни доОбщински съвет - Плевен: от №922/03.04.2018 г. до
говори за 2018 година
№1054/26.07.2018 г.
На основание чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за концесиите,
2. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част от настоящото решение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
Р Е Ш И:
чл.24, т.5 и чл.73 от Правилника за организацията и дейност1. Одобрява годишен отчет за изпълнението на плана за
та на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаидействие за общински концесии на Община Плевен (2018модействието му с Общинската администрация за мандат
2020 г.) и концесионни договори за 2018 г.
2015-2019 година и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.
самоуправление и местната администрация, по предложение
40, ал. 2, т. 2 от Закона за концесиите, по предложение от
от Постоянна комисия по „Законност, противодействие на
Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбСкорупцията, установяване конфликт на интереси и контрол
1368-5/08.10.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плепо изпълнение на решенията“, с вх.№ ОбС-1883/14.10.2019
вен, проведено на 17.10.2019 г., Протокол № 60, точка 8 от
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин17.10.2019 г., Протокол № 60, точка 5 от дневния ред, и е поски съвет - Плевен.
дпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява командировъчните разходи в страната на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.07.2019
Р Е Ш Е Н И Е №1497/17.10 .2019 г., гр. Плевен
Р Е Ш Е Н И Е №1494/17.10 .2019 г., гр. Плевен
г. - 30.09.2019 г. в размер на 0 /нула/ лева.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание ОТНОСНО: Изменение на Инвестиционната програма на ОТНОСНО: Именуване на улица в град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и Община Плевен за 2019 година
местната администрация във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Зако- Закона за местното самоуправление и местната администраза командировките в страната, по предложение от Мартин на за местното самоуправление и местната администрация, ция, чл.4, ал.2, чл.6, ал.1, т.2, чл.7, чл.8 и чл.9, т.12 от Наредба

брой 69
14.11.2019 г.
№19 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Именува улица, образуване от имот с идентификатор
56722.14.198 в местност „Текийски орман“, в землището на
Плевен с името „Дар“.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.6,
ал.1, т.2, чл.7, чл.8 и чл.9, т.12 от Наредба №19 на Общински
съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1904/08.10.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.10.2019
г., Протокол № 60, 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 №1498/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №1485/26.09.2019 г.
на Общински съвет - Плевен относно промяна в Общинска
транспортна схема
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози, чл.8,
ал.4, във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози с автобуси (Загл. изм.
ДВ, бр.44 от 2011 г.) и чл.19 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози с автобуси (Загл.
изм. ДВ, бр.44 от 2011 г.),,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
§1. Изменя Решение №1485/26.09.2019 г. на Общински съвет- Плевен, както следва:
І. В текста на т.1.1. По автобусна линия Плевен - Славяново,
направление от Плевен да отпадне часа „19.45 ч.“
ІІ. Утвърждава маршрутни разписания по междуселищна
автобусна линия Плевен-Славяново, с приетото изменение в
т.І, за работни дни.
§2. Изменението по §1, влиза в сила от 18.10.2019 г.
§3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на
настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози, чл.8, ал.4, във връзка с чл.8,
ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози с автобуси (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011
г.) и чл.19 от Закона за автомобилните превози и във връзка
с чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси (Загл. изм. ДВ, бр.44
от 2011 г.),, по предложение от Ристем Халкоглу - Общински съветник от ПП „ДПС“, с вх.№ ОбС-1877-1/08.10.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
17.10.2019 г., Протокол № 60, 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 №1499/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и във връзка с чл. 68, ал.1, т.2, т.3, ал.4, т.2 и т.3, ал.6, т.2 и т.3
и чл.69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава сформирането на маломерни и слети паралелки в общинските училища на територията на Община Плевен за учебната 2019/2020 година, както следва:
1.1 ОУ „Христо Ботев”, с. Пелишат
- I и II клас - слята паралелка с 9 ученици, недостиг до минималния брой - 7 ученици.
- ІІІ и ІV клас - слята паралелка с 13 ученици, недостиг до
минималния брой - 3 ученици.
- VII клас маломерна паралелка с 10 ученици, недостиг до
минималния брой - 8 ученици.
1.2 СУ „Христо Ботев”, гр. Славяново
- I клас маломерна паралелка с 8 ученици, недостиг до минималния брой - 8 ученици.

- II клас маломерна паралелка с 12 ученици, недостиг до
минималния брой - 4 ученици.
- III клас маломерна паралелка с 8 ученици, недостиг до
минималния брой - 8 ученици.
- IV клас маломерна паралелка с 14 ученици, недостиг до
минималния брой - 2 ученици.
- V клас маломерна паралелка с 13 ученици, недостиг до
минималния брой - 5 ученици.
- ІX клас маломерна паралелка с 16 ученици, недостиг до
минималния брой - 2 ученици.
- X клас маломерна паралелка с 12 ученици, недостиг до
минималния брой - 6 ученици.
- XI клас - маломерна паралелка с 11 ученици, недостиг до
минималния брой - 2 ученици.
1.3. ОУ „Отец Паисий”, с. Опанец
- I и II клас - слята паралелка с 10 ученици, недостиг до
минималния брой - 6 ученици
- III и ІV клас - слята паралелка с 10 ученици, недостиг до
минималния брой - 6 ученици
- V клас самостоятелна маломерна паралелка с 11 ученици,
недостиг до минималния брой - 7 ученици.
- VІ и VІІ клас - слята паралелка с 14 ученици, недостиг до
минималния брой - 4 ученици
1.4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ясен
- I и II клас - слята паралелка с 10 ученици, недостиг до
минималния брой - 6 ученици.
- III и IV клас- слята паралелка с 12 ученици, недостиг до
минималния брой - 4 ученици.
- V клас - самостоятелна маломерна паралелка с 10 ученици, недостиг до минималния брой - 8 ученици
- VІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици, недостиг до минималния брой - 4 ученици
- VІІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 13 ученици, недостиг до минималния брой - 5 ученици
1.5. ОУ „Васил Левски”, с. Беглеж
- I и ІV клас - слята паралелка с 10 ученици, недостиг до
минималния брой - 6 ученици.
- II и ІІІ клас- слята паралелка с 11 ученици, недостиг до
минималния брой - 5 ученици
- V и VI клас слята паралелка с 6 ученици, недостиг до минималния брой - 7 ученици
- VII клас - самостоятелна маломерна паралелка с 4 ученици, недостиг до минималния брой - 14 ученици.
1.6. ОУ „Антон Старшимиров”, с. Бохот
- IІІ и ІV клас - слята паралелка с 11 ученици, недостиг до
минималния брой - 5 ученици.
- V и VI клас слята паралелка със 15 ученици, недостиг до
минималния брой - 3 ученици.
- VIІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици, недостиг до минималния брой - 4 ученици.
1.7. НУ „Отец Паисий”, с.Върбица
- IІІ и ІV клас - слята паралелка с 15 ученици, недостиг до
минималния брой - 1 ученик.
1.8. НУ „Христо Ботев”, с.Дисевица.
- І клас - самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици,
недостиг до минималния брой - 2 ученици.
- IІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 10 ученици, недостиг до минималния брой - 6 ученици.
- ІIІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 10 ученици, недостиг до минималния брой - 6 ученици.
- ІV клас - самостоятелна маломерна паралелка с 11 ученици, недостиг до минималния брой - 5 ученици.
1.9. ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Плевен
- I и ІІ клас - слята паралелка с 12 ученици, недостиг до
минималния брой - 4ученици.
- IІІ и ІV клас - слята паралелка с 11 ученици, недостиг до
минималния брой - 5 ученици.
- V клас - самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици, недостиг до минималния брой - 4 ученици.
- VІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 12 ученици, недостиг до минималния брой - 6 ученици.
- VІІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици, недостиг до минималния брой - 4 ученици.
1.10. ОбУ „Св.св.Кирил и Методий”, с.Търнене
- І клас - самостоятелна маломерна паралелка с 11 ученици,
недостиг до минималния брой - 5 ученици.
- IІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 12 ученици, недостиг до минималния брой - 4 ученици.
- ІIІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 12 ученици, недостиг до минималния брой - 4 ученици.
- ІV клас - самостоятелна маломерна паралелка с 15 ученици, недостиг до минималния брой - 1 ученик.
- ІX клас маломерна паралелка с 15ученици, недостиг до
минималния брой - 3 ученици.
1.11. СУ „Ан.Димитрова”, гр. Плевен
- IІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 10 ученици, недостиг до минималния брой - 6 ученици.
- VІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 16 ученици, недостиг до минималния брой - 2 ученици.
- VІІІ клас - самостоятелна маломерна паралелка с 12 ученици, недостиг до минималния брой - 6 ученици.
- Х клас - самостоятелна маломерна паралелка с 16 ученици, недостиг до минималния брой - 2 ученици.
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2. Отпуска допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за определената дейност на следните учебни заведения:
1. ОУ „Христо Ботев“, с. Пелишат - 7 068 лв.
2. СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново - 15 252 лв.
3. ОУ „Отец Паисий“, с. Опанец - 8 556 лв.
4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ясен - 9 944 лв.
5. ОУ „Васил Левски“, с. Беглеж - 26 078.40 лв.
6. ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот - 4 464 лв.
7. НУ „Отец Паисий”, с. Върбица - 745.20 лв.
8. НУ „Христо Ботев”, с. Дисевица - 7 068 лв.
9. ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Плевен - 8 556 лв.
10. ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Търнене - 1 116 лв.
11. СУ „Анастасия Димитрова”, гр. Плевен - 5 952 лв.
3. Средствата в размер на 94 799,60 лв. да бъдат предвидени
в бюджета на Община Плевен за 2020 година.
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 във връзка с чл. 68,
ал.1, т.2, т.3, ал.4, т.2 и т.3, ал.6, т.2 и т.3 и чл.69 от Наредба за
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по предложение от Милен Яков
- ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1854/19.08.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
17.10.2019 г., Протокол № 60, точка 11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
Р Е Ш Е Н И Е №1500/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими имоти,
представляващи незастроени УПИ Х и УПИ ХІ, отредени за
жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез
публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост
и чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба
№7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се организира и проведе публичен търг чрез предварително представяне на предложенията от участниците в
администрацията на Община Плевен за продажба на 2 броя
незастроени недвижими имоти - частна общинска собственост: УПИ Х и УПИ ХІ, отредени за жилищно строителство,
кв.7 по плана на с. Буковлък:
1.1. УПИ Х с площ 595 кв.м, кв.7, с. Буковлък, актуван с АОС
№34535/14.04.2006 г., при първоначална цена 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева и депозит 10 % от първоначалната цена.
1.2. УПИ ХІ с площ 595 кв.м, кв.7, с. Буковлък, актуван с АОС
№34536/14.04.2006 г., при първоначална цена 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева и депозит 10 % от първоначалната цена.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия,
която да организира и проведе търг за продажба на имотите.
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имотите по т.1, съгласно нормативните
изисквания, 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.35, ал.1, чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1 и ал.2,
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1902/07.10.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.10.2019
г., Протокол № 60, 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 №1501/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен общински недвижим
имот на собственика на законно построените върху него
сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор:
17854.201.789 - УПИ ІХ-789, кв.47, отреден за жилищно
строителство, по плана на с. Гривица, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост
и чл.51 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде общински недвижим имот, находящ се в
с. Гривица, Община Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 580 кв.м., с идентификатор
17854.201.789 - УПИ ІХ-789, кв.47, отреден за жилищно
строителство, актуван с акт за частна общинска собственост,
АОС №40208/29.04.2014 г., на цена 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева, без ДДС на Димитър Маринов Димитров - соб-

брой 69
14.11.2019 г.
ственик на законно построените върху него сгради.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за продажба на имота с правоимащото лице, съгласно
т.1 от настоящото решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3, чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредба №7
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков
- ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1901/07.10.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
17.10.2019 г., Протокол № 60, 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 №1502/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване
на Сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина
- Плевен“, върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Марибор“ №1, гр.
Плевен, представляващ поземлен имот с идентификатор
56722.663.196, актуван с АОС №37720/07.08.2012 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.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и
чл.62, ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина - Плевен“,
за изграждане на състезателно БМХ - трасе върху общински
имот, недвижим, нежилищен имот, находящ се в град Плевен,
ул. „Марибор“ №1 представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.663.196 с площ 8 982 кв.м. с начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по регулационния план на гр. Плевен незастроен урегулиран поземлен
имот УПИ І, кв.455, актуван с АОС №37720/07.08.2012 г.
1. Изграждането на олимпийско БМХ трасе, съгласно одобрен
технически проект по чл.55 от Закона за устройство на територията да се осъществи в рамките на 3 (три) календарни години.
2. Безвъзмездното право на ползване да бъде учредено за
срок от 10(десет) години.
3. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка
на имота, както и такса битови отпадъци, са за сметка на Сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина - Плевен“.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за безвъзмездно право на ползване на имота по т.1,
съгласно действащите законови разпореди и условията по
предходните точки.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона
за общинската собственост и чл.62, ал.3 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1690/07.10.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.10.2019
г., Протокол № 60, 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 №1503/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура за прокарване на трасе на
външно кабелно електрозахранване НН на сгради от ТП-462 в
местността „Стража“ в землището на град Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.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 и по реда на чл.17а,
ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи,

„Стража“ в землището на град Плевен, преминаващо със сервитут през поземлени имоти с начин на трайно ползване за
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска
собственост, с идентификатори по КК на град Плевен: 239.744,
701.1152, 701.1239, 701.1258, 701.1307, 701.1329, 701.1353,
701.1369, 701.1381, 701.1387, 701.1420, 701.1448, 701.1455,
701.1496, 701.1510, 701.1530, 701.1596, 701.1614, 701.1696,
701.2345, 701.2346, 701.2348, 701.2349, 701.2350, 701.2351,
701.2352, 701.2396, 701.2793 и поземлени имот с начин на трайно ползване - пасище, мера - публична общинска собственост, с
идентификатори по КК на град Плевен: 239.772.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на външно кабелно електрозахранване НН на сгради от ТП-462, в местността
„Стража“ в землището на град Плевен, преминаващо със сервитут през поземлени имоти с начин на трайно ползване - за
селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска
собственост с идентификатори по КК на град Плевен: 239.744,
701.1152, 701.1239, 701.1258, 701.1307, 701.1329, 701.1353,
701.1369, 701.1381, 701.1387, 701.1420, 701.1448, 701.1455,
701.1496, 701.1510, 701.1530, 701.1596, 701.1614, 701.1696,
701.2345, 701.2346, 701.2348, 701.2349, 701.2350, 701.2351,
701.2352, 701.2396, 701.2793 и поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище, мера - публична общинска собственост, с
идентификатори по КК на град Плевен: 239.772.
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 и по реда на чл.17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи, по предложение от Милен Яков ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-1906/08.10.2019
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на
17.10.2019 г., Протокол № 60, 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 №1504/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Проект за Уличен водопровод от ОК 1 - ОК 1а ОК 1б към ПИ с идентификатор 61426.29.8 с диаметър DN 63
mm и дължина 142,00 м. в с. Радишево, Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Андрей Симеонов Воденичаров, с адрес
ул. „Асен Халачев“, №12, вх.А, ап.11, град Плевен да изгради със собствени средства, уличен водопровод от ОК 1 - ОК
1а - ОК 1б до позeмлен имот с идентификатор 61426.29.8 с
дължина 142 м., с дължина на водопровода 142м.
2. Съгласието по т.1 се дава за срок, в който е в сила Разрешението
за строеж - 10 (десет) години от започване на строителството.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост,
по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1907/09.10.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.10.2019 г., Протокол
№ 60, точка 16 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 Е Н И Е №1505/17.10 .2019 г., гр. Плевен
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устрой- ОТНОСНО: Проект за подмяна на уличен водопровод по
ствен план - Парцеларен план на елементите на техническа- ул. „Мария Кюри“ от ОК 514а до ОК 4131 и по ул. „Колота инфраструктура за прокарване на трасе на външно кабел- писта“ от ОК 4131 към ОК 4132, улична канализация по ул.
но електрозахранване НН на сгради от ТП-462 в местността „Колописта“ между ОК 4132 и ОК 4131, град Плевен, водо-
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проводно и канализационно отклонение за УМБАЛ „Сърце и
мозък“ - Онкология /ПИ с идентификатор 56722.659.1046/
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие „Търговска лига - Глобален аптечен център“,
представлявано от Таквор Бохос Бохосян, с адрес на регистрация гр. София, ул. „Г. М. Димитров“ №1 да изгради със собствени средства „Подмяна на уличен водопровод по ул. „Мария
Кюри“ от ОК 514а до ОК 4131 и по ул.„Колописта“ от ОК 4131
към ОК 4132, Улична канализация по ул.„Колописта“ между
ОК 4132 и ОК 4131, град Плевен. Водопроводното и канализационно отклонение за УМБАЛ „Сърце и мозък“ - Онкология /
ПИ с идентификатор 56722.659.1046/“ с дължина на водопровода 238 м. и на канала 42,40 м.
2. Съгласието по т.1 се дава за срока, в който е в сила Разрешението за строеж 10 (десет) години от започване на строителството.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8 от Закона за общинската собственост,
по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-1908/09.10.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.10.2019 г., Протокол
№ 60, 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 №1506/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Сдружение „Героите на Дойран“, за довършване паметника на „Девета пехотна Плевенска дивизия“
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Плевен да предостави сумата в
размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева на Сдружение „Героите на Дойран“, за подпомагане довършването на паметник на „Девета пехотна Плевенска дивизия“.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши промените по бюджета на общината за 2019 година, с размера на
предоставената помощ и да преведе средствата по т.1, по открита сметка за дарения на Сдружение „Героите на Дойран“.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 и ал.2 от
Закона за публичните финанси, по предложение от група общински съветници от Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-15882/15.10.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.10.2019 г., Протокол № 60, 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 №1507/17.10 .2019 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Маргарита Георгиева Нинова
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Предоставя еднократна финансова помощ от §42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“,
дейност 122 „Общинска администрация“ по бюджета на Община Плевен за 2019 година, в размер на 500 (петстотин)
лева на Маргарита Георгиева Нинова.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по предложение от Постоянна
комисия по „Здравеопазване и социална политика“, с вх.№ ОбС1900/16.10.2019 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 17.10.2019 г., Протокол № 60, точка 19 от дневния ред, и
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ЮБИЛЕЙ

брой 69
14.11.2019 г.
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„Кристално огърлие” за 60-годишнината
на Северняшки ансамбъл ”Иван Вълев”

През 50-те години на ХХ век
възниква нуждата от нов начин
на поднасяне на фолклора. Това
довежда до изграждането на
самодейни ансамбли, чиито ръководители в своето творческо
търсене, поднасят на публиката красиво обработен фолклор.
Самодейността е един много
труден момент, но той поставя
основите на професионалното
отношение и изпълнение. През
1959 г. група ентусиасти с голямо желание и всеотдайност,
ръководени от Стоян Ангелов
Свиларов, поставят основите
на Северняшкия ансамбъл на
базата на съществуващите към
читалище „Георги Димитров“
(днес „Съгласие“) битов и танцов колективи. Първи помощници на Свиларов стават Матей
Петков - ръководител на оркестъра, Иван Иванов /Манги/ - ръководител на танцовия състав
и Йото Йотов - ръководител на
хора. Мисията на ансамбъла е
да развива сценично богатата
метроритмика, която допринася
за многообразието от варианти
на популярните „пайдушки”,
„ръченични”, „дайчови” и „ганкини” хорà, както и богатата
песенна традиция на Средна Северна България.
От 1961 г. главен художествен ръководител става маестро Иван Вълев с хореографи
през годините Цвятко Цветков,
Живко Петров и Атанас Тончев
Върмъшев. Важна роля в дейността на ансамбъла през тези
години имат и секретарите на
читалището - Павлин Борисов,
Мария Златева и завеждащият
художествената
самодейност
Емилия Чакърова.
През 1963 г. част от оркестъра става професионален с
диригент и корепетитор Ангел
Шопов, а по-късно като корепетитор идва Янко Желязков,
който остава такъв до пенсионирането си. За годините на
самодейност ансамбълът бързо
израства и жъне успехи на български и международни сцени
- златен медал и званието „Лауреат“ за танцов състав на Седми световен младежки фестивал
в Хелзинки през 1962 г., златни
медали и грамота за изключителни постижения на Втори и
Трети Републикански фестивали
на художествената самодейност

- 1964 и 1967 г., първи записи в
радиото и телевизията, издаване
на първата грамофонна плоча 1969 г., участие във фестивалите
„Варненско лято 1963”, „Толбухинско лято 1966“ и други. За
това време са осъществени и
две експедиции за издирване на
самобитен фолклор в селища от
Дунавската равнина.
От 1971 г. Северняшкият ансамбъл става професионален, с
държавен статут, а негов главен
художествен ръководител и диригент на хора е Иван Вълев,
диригент на оркестъра - Ангел
Шопов и хореограф - Гето Ценковски. Първата щатна певица е
Надка Томова от с. Бъркач, Плевенско. „В нашето село имаше
възрастни жени с много богат
репертоар. От баба ми също съм
се учила да пея, ходих из целия
регион да събирам песни”, припомня си Надка Томова, която
работи 42 години в ансамбъла.
Синът й Мартин Мочков сега
продължава нейната диря като
хореограф в ансамбъла.
Начело с Иван Вълев ръководството успява да издигне
ансамбъла на нивото на най-добрите професионални ансамбли
в България. Редят се множество участия -„Нова българска
музика”, прегледи, турнета. За
годините на своето съществуване Северняшкият ансамбъл
е разнасял богатството на българския фолклор в страни като
Франция, Мароко, Йордания,
Сирия, Португалия, Канарски
острови,
Испания, Унгария,
Канада, САЩ, Македония, Ру-

мъния, Белгия . Не закъсняват
и наградите: Орден на НРБ - III
степен, първа награда за хор от
III национален преглед - Кюстендил, „Златна лира“ за хор от
прегледа „Нова българска музика”- 1987 г., „Златна лира“ и
„Кристална лира“ за цялостна
художествено-творческа
дейност, националната награда
„Нестинарка” учредена от Община Бургас, множество грамоти и плакети. От Европейския
форум на експертите и академията за международно признати
лидери в науката и културата на
Северняшкия ансамбъл е присъдена „Златна карта” за значим
принос в развитието на Европейската култура.
Незабравими за публиката
ще останат емблематичните музикално-танцови постановки „Трифон Зарезан“, „По полята
на Добруджа“, „Шопска сюита“,
„Музикално-танцови картини“,
„Лазарски танц“, „Пролетно
веселие - Гергьовден“, „Банатски танц“, „Видински танци“,
„Музикално-танцова
импресия“, „Лозарски празници“,
„Полянци“, „Беломорски танц“,
„На север от Балкана“ и много камерни танци - „Шиници“,
„Джиновски танц“, „Луковитски моми“, ”Мераклии”, „Мамини мили ергени“, „Хитрецът
Петър“. Хоровите произведения
- „Тъкала ли си момина мале“,
„Неранза“, „Хайдушка“, „Заспало е челебийче“, „Йо, игра оро“,
„Три родопски песни“, „Хорото
тропом тропаше“, „Айде цъфти
Ружо“, „Ой мори Дано“, „Върни
се лудо“ и оркестровите: „Калушарска сюита“, „Плевенска
копаница“, „Право хоро”, „Мизийска сюита”, „Крайдунавски

ритми”, ”Сюита от Северозападна България” и др. и до днес
са сред любимите на публиката.
През своята 60 годишна дейност ансамбълът работи с изтъкнати композитори като Живка
Клинкова, Филип Кутев, Кирил
Стефанов, Иван Вълев, Николай Кауфман, Ангел Шопов,
Красимир Кюркчийски, Стефан
Кънев, Цветан Цветков, Петър Льондев, Анастас Наумов,
Генчо Генчев, а в по ново време
- с Милчо Василев, Георги Андреев, Веселин Личев, Красимир Кондов, Димитър Христов,
Костадин Генчев. Хореографи
и постановчици са Методи Кутев, Кирил Дженев, Маргарита
Дикова, Гето Ценковски, Димитър Димитров, Тодор Бекирски,
Георги Хинов, Димитър Манов,
Асен Гаврилов, Тодор Карапчански, Ивайло Иванов, режисьорът Стефан Мушатов и много други.
Ансамбълът реализира огромен брой участия - концерти
и спектакли, записи за радио
„София” и БНТ, компактдискове
и DVD. Сред емблемите на Северняшкия ансамбъл е певецът
Димитър Димитров, познат на
широката публика като Митко
Мустака. От 1972 година той
е приет с конкурс за солист на
Северняшки ансамбъл и става
знаков негов изпълнител. Десетилетия наред Димитров омайва
публиката със своя глас. С многобройните си песни заема елитно място във фонотеката на БНР.
От 2011 година ансамбълът
носи името на дългогодишния
си диригент - Иван Вълев.
От пролетта на 2018 г. Северняшкият ансамбъл за народни
песни и танци има нов дом, в

сградата на ул. „П. Р. Славейков“
12, като това дава възможност за
по-пълноценна работа, съхранение на костюми и реквизит,
както и създаване на фонотека и
стая за звукозапис.
Днес директор на ансамбъла е Мариян Туджаров, главен художествен ръководител
- Красимир Кондов, хореограф
- Мартин Мочков, диригент на
оркестъра и концертмайстор Николай Борисов, помощник
диригент на оркестъра - Иван
Симеонов, диригент на хора Анелия Макавеева с помощник
- Петя Банева.
През последните години ансамбълът активно участва в
празниците на Плевен, изнася
концерти в страната и чужбина
- Македония, Румъния, Русия,
Полша. Реализирани са няколко
музикални проекта, финансирани от Община Плевен, като
„Пей ми песен северняко”, „От
мегдана”, съвместни концерти с ансамблите „Пазарджик”,
„Сливен”, „Тракия” - Пловдив,
„Странджа” - Бургас и други.
Програмите на Северняшкия
ансамбъл са изградени като концертни спектакли, в които синтеза между музика, песен и танц,
както и богатите багри на костюмите стават основа за изграждане
на преливащи се музикално-хореографски картини, създаващи
неповторима атмосфера.
За своя 60-годишен юбилей
Северняшкият ансамбъл подготви спектакъл, в който публиката
се наслади, както на стари образци на фолклорното изкуство,
доказали своята непреходност,
така и на нови произведения създадени специално за отбелязване
на годишнината. Предстои и издаване на книга „60 години Северняшки ансамбъл“, която ще
включи историята на съставите.
Във връзка с отбелязването
на 60-годишния юбилей Съюзът
на българските музикални и танцови дейци връчи на Северняшкия ансамбъл за народни песни
и танци „Иван Вълев” най-високото си отличие - „Кристално огърлие”. Със „Златна лира”
беше отличена диригентът на
хора Анелия Макавеева, а „Сребърна лира” получиха оркестрантката Катя Александрова и
танцьорът Росен Цветанов.
Северняшкият
ансамбъл
беше награден с Плакет от Община Плевен, по повод своята
годишнина и за принос за популяризиране на българския фолклор у нас и по света.

