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Решения от
септемврийското

заседание на 
Общински съвет 
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Изпълнението на
бюджета на Общината 
за първото полугодие 

отчете кметът
Четете на стр. 5

Над 1 000 граждани са се 
включили в проучване относ-
но приоритетите за развитието 
на община Плевен през идния 
Програмен период - 2021-2027 
година, съобщава пресцентърът 
на общинската администрация. 
Чрез попълване на анкета те 
идентифицираха най-съществе-
ните проблеми на територията 
на града и малките населени 
места в общината, приоритетите 
и оптималните мерки за тяхното 
изпълнение.

Проучването е важна стъп-
ка в стартиралата процедура за 
разработването на План за ин-
тегрирано развитие на община 
Плевен за периода 2021-2027 
г. (ПИРО). Този план определя 
основните приоритети в разви-
тието на общината в следващия 

седемгодишен програмен пери-
од и е основен документ, който 
дефинира проектни идеи за фи-
нансиране с европейски сред-
ства, средства от общинския 
бюджет и други източници.

Община Плевен благодари на 
всички участници в анкетата за 
активната гражданска позиция.

Сред посочените в анкетата 
проблеми са липсата на иконо-
мическа активност и качество 
на заетостта; недоброто ниво на 
организация на сметосъбиране-
то и упражняването на контрол 
върху нерегламентираното из-
хвърляне на отпадъци; недоб-
рото поддържане на градската 
среда ‐ зелени пространства, 
междублокови пространства, 
паркове; нуждата от облекча-
ване на трафика в общината, 

Плевенчани изразиха мнение за развитието
на общината през следващите седем години

оптимизиране на синя зона, 
мерки за безопасност - огра-
ничители на скоростта; мръсен 
въздух, шум, натоварен автомо-
билен трафик, преминаване на 
тежкотоварни автомобили през 
центъра; липса на транспорт-
ни линии до индустриалните 
зони и малките населени места 
на територията на общината; 
лошото състояние на хоризон-
талната маркировка на улич-
ната мрежа в града и в селата; 
недостатъчното озеленяване в 
града и в селата; недобра улич-
на инфраструктура, осветле-
ние в малките населени места 
на територията на общината, 
липса на канализация, липса на 
достатъчно детски площадки; 
нужда от подобряване на ВиК 
инфраструктура на територия-

та на общината; неефективна 
система за видеонаблюдение; 
Домашният социален патронаж 
не може да поеме нуждаещите 
се лица, необходими са Дневни 
центрове за възрастни хора и 
Центрове за зависими; липса на 
финансиране на спортни дей-
ности и съответно на адекватна 
спортна инфраструктура; липса 
на адекватни младежки прос-
транства; липсва връзка между 
гражданите, малкия бизнес и 
администрацията; необходи-
мост от подобряване на адми-
нистративните услуги.

Сред спешните мерки, кои-
то трябва да бъдат предприети 
през следващия програмен пе-
риод анкетираните са посочили 
тези в областта на пътната ин-
фраструктура, градската среда, 

ВиК-сектора и привличането на 
инвеститори.

Предвид желанието на ръко-
водството на Община Плевен 
и екипа, разработващ Плана за 
интегрирано развитие на об-
щина Плевен за периода 2021-
2027 г., да бъдат изразени мак-
симален брой мнения и оценки, 
предстои да се проведе анкети-
ране по квартали, както и сре-
щи с представители на бизнеса, 
неправителствения сектор и ад-
министрацията, за да се иден-
тифицират конкретни проектни 
идеи.

На Интернет страницата на 
Община Плевен ще бъде пуб-
ликувана форма за набиране на 
проектни предложения в раз-
лични области от развитието на 
общината. 

Трикратно се увеличават зелените 
пространства след ремонта на ларгото

Плевенчани от 3
до над 70 години

се включиха в
екопохода „Избери 

как да се придвижиш”
Четете на стр. 7

Панихида в памет на загина-
лите 2 606 офицери и войници 
от 9-а пехотна Плевенска ди-
визия беше отслужена пред па-
метника „Героите на Дойран”,  
открит през миналата година на 
площад „Свободата” в Плевен. 
Поводът беше 102 години от 
Дойранската епопея. Ритуалът 
премина под патронажа на ми-
нистъра на отбраната, Сдруже-
ние „Героите на Дойран“, ВВВУ 
„Георги Бенковски“ и военните 
формирования от Плевенския 
гарнизон, с подкрепата на Об-
щина Плевен. Отдаването на 
почит към загиналите при Дой-
ран беше предвидено за края на 
септември, когато се очакваше 
и завършването на ремонтните 
дейности по площада, на който 
се намира паметника. 

Продължава на стр. 2
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Продължение от стр. 1
След приключване на про-

екта „Основен ремонт на пл. 
„Свободата” и пешеходна улица 
„Васил Левски” /от пл. „Свобода-
та” до пл. „Стефан Стамболов”/, 
трикратно се увеличават зелените 
пространства на ларгото, съобща-
ват от Общината. Към момента 
строителните дейности са завър-
шили и остава само засаждане-
то на дървета. По препоръка на 
експерти-озеленители от фирма-
та, която осигурява дървесната 
и храстова растителност, засаж-
дането на видовете трябва да се 
направи през октомври. 

С идеята участъкът от пе-
шеходната част да е по-добро 
и уютно място за отдих ще има 
много нова зеленина. Тя ще бъде 
оформена около паметника на 
Девета пехотна плевенска диви-
зия, алеята между Каскадата и 
Спортно-информационния цен-
тър и в района на Къща музей 
„Цар Освободител Александър 
Втори”. Ще бъде засадена дър-
весна и храстова растителност, 
част от която оформена кубично. 
Общата площ озеленяване /про-
екция на короните/ е 2 427 кв. м.

От началото на ремонта са 
отрязани само три дървета пора-
ди крайно лошото им състояние, 
допълват от Община Плевен. 
Към съществуващите 29 дърве-
та ще бъдат засадени нови 65. В 
тях се включват 5 колоновиден 
шестил, 22 броя яворолистен 
чинар с кубична корона и 4 броя 
яворолистен чинар. Специално 
от Нидерландия ще пристигнат 
и 34 броя полски ясен - бутико-
во дърво с характерна сменяща 
се окраска на короната. В из-
пълнение на проекта ще бъдат 
засадени и 15 храсти, ще бъдат 
оформени и 58 кв. м цветни 
пространства, на които ще бъ-
дат съчетани различни видове 
сезонни цветя.

Засаждането на дървета-
та става по нова технология. В 
местата за засаждане предвари-
телно са монтирани бетонови 
цилиндрични пръстени, които 
предотвратяват деформиране-
то на настилката от кореновата 
система на растенията. Всяко от 
тях има и специална система, 
с която чрез дренаж ще се осъ-
ществява поливането на зелени-
те насаждения.

Трикратно се увеличават зелените...

Регионален форум за избор 
на представители на общините 
от Северозападен регион за пла-
ниране в Регионалния съвет за 
развитие (РСР) се проведе в Со-
фия. Съгласно разпоредбите на 
Закона за регионално развитие 
и Правилника за приложението 
му Националното сдружение на 
общините в Република България 
(НСОРБ) като представител на 
всички български общини про-
вежда процедурата за избор на 
представители на общините в 
РСР във всичките региони за 
планиране.

Участници от всичките 51 
общини от областите Видин, 
Враца, Ловеч, Монтана и Пле-
вен избраха представителите на 
местната власт в Регионални-
ят съвет за развитие, който има 
ключова роля в цялостния про-
цес на планиране, управление, 
координация и изпълнение на 
регионалния план за развитие, 

Избраха Георг Спартански в Регионалния съвет за развитие 
на общините от Северозападен регион за планиране 

както и в процесите, свързани 
с изпълнението на оперативни-
те програми, съфинансирани от 

фондовете на ЕС.
Съгласно разпоредбите на 

Закона за регионалното разви-

тие общините в Северозапад-
ния район за планиране имат 11 
представители в Регионалния 
съвет за развитие, като квотите 
са определени на база населе-
нието по области според данни-
те на НСИ към 31.12.2019 г.

Съгласно утвърдената про-
цедура изборът се проведе по 
области, като делегатите номи-
нираха и гласуваха както за ти-
туляри, така и за техните евен-
туални заместници. Право да 
бъдат предлагани за членове на 
РСР имат само кметове на об-
щини и председатели на общин-
ски съвети.

От Плевенска област в РСР 
ще работят кметът на Общи-
на Плевен Георг Спартански, 
кметът на Община Червен бряг 
Цветан Костадинов и кметът на 
Община Белене Милен Дулев. 
Заместници ще бъдат Любка 
Александрова - кмет на Общи-
на Левски, Ивелин Савов - кмет 

на Община Никопол, и Детелин 
Василев - кмет на Община Пор-
дим.

Промяната в Закона за реги-
оналното развитие предвижда 3 
формата за работа на Регионал-
ните съвети за развитие - осно-
вен, широк и експертен. Основ-
ният състав включва областните 
управители и представителите 
на общините. Широкият формат 
на Регионалния съвет за разви-
тие включва и представители на 
Централното координационно 
звено към МС, един представи-
тел на ОСЕС, както и по един 
представител от всички минис-
терства, НСИ, БАН и НСОРБ. 
Освен тях, в разширения състав 
на РСР вземат участие двама 
представители на работодател-
ските организации, двама - на 
синдикатите, двама на висши 
училища, трима представители 
на бизнеса и толкова на непра-
вителствения сектор.

На последното си заседание 
Общинският съвет на Плевен 
одобри промяна в годишния 
разчет за финансиране по обек-
ти на капиталовите разходи по 
проекти на Европейския съюз. 
Решението на съветниците е 
във връзка с изпълнението на 
дейностите по трансграничния 
проект „Маршрут на паметта: 
Устойчиви трансгранични ту-
ристически продукти за Мемо-
риален парк „Гривица“ и Кре-
пост „Турну“.

След проведена процедура 
по Закона за обществените по-
ръчки и сключен договор с из-
пълнител през 2020 г. е устано-
вена необходимост по проекта 

да бъдат включени допълни-
телно нови дълготрайни мате-
риални активи - персонални 
компютри, преносим компю-
тър и бързооборотни скенери. 
В тази връзка Общинският съ-
вет прие в Приложение №10А 
„Разчет за финансиране по 
обекти на капиталовите разхо-
ди по обекти по проекти на ЕС 
през 2020“ да бъдат включе-
ни следните обекти: настолни 
компютри на стойност 6 850 
лв.; преносим компютър за 1 
115 лв. и бързооборотни скене-
ри на стойност 3 190 лв.

Проектът „Маршрут на па-
метта: Устойчиви трансгра-
нични туристически продукти 

за Мемориален парк „Гриви-
ца“ и Крепост „Турну“ се фи-
нансира по програма „ИНТЕР-
РЕГ V A Румъния - България 
2014 - 2020 г.”, като водещ 
партньор по него е Община 
Плевен, партньор от румънска 
страна е Община Турну Мъгу-
реле, окръг Телеорман. Основ-
на цел на проекта е запазване 
на историческото и културното 
наследство на Плевен и Тур-
ну Мъгуреле чрез развитие и 
представяне на алтернативни 
трансгранични туристически 
продукти и услуги за мемориа-
лен парк „Гривица” от българ-
ска страна и крепостта „Турну 
Мъгуреле“ от румънска.

След 12-годишна тежка про-
цедура, включваща поредица 
съгласувания и обсъждания, Об-
щинският съвет на Плевен прие 
Общия устройствен план на град 
Плевен и землището му. Реше-
нието получи подкрепата на 31 от 
общинските съветници в залата.

Процедурата по изработване 
на Общия устройствен план на 
Плевен е открита с решение на 
местния парламент през април 
2008 г. Планът е възложен чрез 

конкурс по смисъла на Закона за 
обществените поръчки и наред-
бата за провеждане на конкурси 
в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране 
към него. За изпълнител е из-
бран „ТПО Варна - ГЕОАРХ“ 
ООД. Прогнозният срок на 
действие на документа е 15-
20 години, като се осигуряват 
резерви за развитие до 2050 г. 
Проектът е изработен двуфазно 
- предварителен и окончателен.

Закупуват допълнителна техника по
трансграничен проект, изпълняван от Общината

Започва набиране на преброители
и контрольори за Преброяване`2021

Приет е Общият
устройствен план на Плевен

Във връзка с предстоящото преброяване на на-
селението и жилищния фонд в Република България 
през 2021 г. временната Общинска преброителна 
комисия - Плевен обявява процедура по набиране 
и подбор на регистратори.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да 
подадат заявление (по образец), придружени с 
автобиография (по образец), копие от диплома за 
завършено образование, документ, удостоверяващ 
IBAN и снимка - цветна, на фотохартия с размери 
3.0 х 3.8 см в Центъра за административно обслуж-
ване на пл. „Възраждане“ № 4, съгласно приложе-
нията, публикувани на сайта на Общината.

Документите за кандидатстване може да бъдат 
изтеглени и от сайта на Преброяване 2021 на На-
ционалния статистически институт.

Препоръчително е кандидатите да са запознати 
с териториалните и местни специфики в рамките 
на Общината.

Задължителни изисквания за кандидатите за 
преброители и контрольори са: да са навършили 
18 години, да имат минимум средно образование; 
да не са осъждани или поставени под запрещение.

Преброителите ще бъдат с работно време от 
8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително съ-
бота и неделя. Това е времето, през което те имат 
право да посещават домакинствата от техния преб-
роителен участък.

Преброителите ще се легитимират със служеб-
на карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 
200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще 
координира работата и ще отговаря за няколко пре-
броители.

Заплащането на преброителите ще бъде ин-
дивидуално и ще зависи от броя на преброените 
лица, жилища и сгради, съгласно Заповед № РД-
05-817/14.09.2020 г. на Председателя на НСИ.

Общинската преброителна комисия информира 
кандидатите за преброители и контрольори, че от 
тях се очаква да извършат голяма по обем и отго-
ворна работа в определения от закона срок. Запла-
щането на труда им ще бъде директно обвързано 
с качеството на попълнените от тях преброителни 
карти и броя на лицата, сградите и жилищата в 
преброителния им участък.



3брой 80
7.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 331/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наред-

ба №2 на Общински съвет - Плевен за опазване на 
околната среда в община Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от 
Закона за нормативните актове

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба №2 на Общински съвет - Плевен (приета 
с Решение № 518/19.05.2005 г. на Общински съвет 
- Плевен, доп. и изм. с Решения № 913/25.05.2006 
г., № 984/27.07.2006 г., № 1111/30.11.2006 
г., № 1246/29.03.2007 г., № 1339/31.05.2007 
г., № 039/31.01.2008 г., № 597/25.06.2009 г., 
№ 848/29.01.2010 г., № 1396/31.08.2011 г., 
№ 312/25.10.2012 г., № 589/30.05.2013 г., 
№ 1282/27.11.2014 г., №136/31.03.2016 г., 
993/28.06.2018 г.)

§.1. Наредба №2 на Общински съвет - Плевен се 
променя, както следва:

1. В Раздел четвърти „Ред и събиране и управле-
ние на излезли от употреба МПС и ППС с неугле-
ден външен вид и технически неизправности, за-
мърсяващи околната среда и отпадъци от тях“:

- в чл.38 се добавя ал. 2 с текст:
„Собствениците на ИУМПС се уведомяват по 

реда на АПК. На собственика или упълномощено 
от него лице се предоставя екземпляр от протокола 
при поискване.“

- в чл.39 се добавя ал.2 с текст:
„Когато ИУМПС е без регистрационни номера и 

липсват външни белези, по които собственикът му 
да бъде установен по надлежния ред от компетент-
ните органи, Предписанието за преместване (Обра-
зец - Приложение №3) се залепва на предното стък-
ло на МПС под формата на стикер и се обявява на 
интернет страницата на Община Плевен. Удостове-
ряването на поставянето на предписание по горния 
способ се извършва чрез съставяне на нарочен про-
токол и заснемане.“

ІІ. Наредбата влиза в сила 5 (пет) дни след публи-
куването й на интернет страницата на Общински 
съвет - Плевен.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка 
с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл.11, ал.3 
и чл.26 във от Закона за нормативните актове по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0422/21.08.2020 г., на засе-
дание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
24.09.2020 г., Протокол № 18, точка 1 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 332/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна в Приложение №10А Раз-

чет за финансиране по обекти на капиталовите 
разходи по обекти по проекти на Европейския 
съюз през 2020 г.

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 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 
от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Създава обект „Настолни компютри“ на стой-
ност 6 850 лева в Приложение № 10А Разчет за фи-
нансиране по обекти на капиталовите разходи по 
обекти по проекти на ЕС през 2020 г., бюджетен па-
раграф 52-01 „Придобиване на компютри и харду-
ер“, функция VII „Култура, спорт, почивни дейнос-
ти и религиозно дело“, финансиран по програма 
„ИНТЕРРЕГ V A Румъния - България 2014 - 2020 
г.“ по проект № ROBG-397 „Маршрут на паметта: 
Устойчиви трансгранични туристически продукти 
за Мемориален парк „Гривица“ и Крепост „Турну“.

2. Създава обект „Преносим компютър“ на стой-
ност 1 115 лева в Приложение № 10А Разчет за фи-
нансиране по обекти на капиталовите разходи по 
обекти по проекти на ЕС през 2020 г., бюджетен па-
раграф 52-01 „Придобиване на компютри и харду-
ер“, функция VII „Култура, спорт, почивни дейнос-
ти и религиозно дело“, финансиран по програма 
„ИНТЕРРЕГ V A Румъния - България 2014 - 2020 
г.“ по проект № ROBG-397 „Маршрут на паметта: 
Устойчиви трансгранични туристически продукти 
за Мемориален парк „Гривица“ и Крепост „Турну“.

3. Създава обект „Бързооборотни скенери“ на 
стойност 3 190 лева в Приложение № 10А Разчет 
за финансиране по обекти на капиталовите разходи 
по обекти по проекти на ЕС през 2020 г., бюджетен 
параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудва-
не, машини и съоръжения“, функция VII „Култура, 
спорт, почивни дейности и религиозно дело“, фи-
нансиран по програма „ИНТЕРРЕГ V A Румъния 
- България 2014 - 2020 г.“ по проект № ROBG-397 

„Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични 
туристически продукти за Мемориален парк „Гри-
вица“ и Крепост „Турну“.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 и 
ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 39, ал. 
2 и ал. 4 от Наредба №10 на Общински съвет - Пле-
вен по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0443/10.09.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 24.09.2020 г., Протокол № 18, точка 3 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Об-
щински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 333/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет за из-

пълнението на включените проекти в плана за дейст-
вие за общински концесии на Община Плевен (2018-
2020 г.) и на концесионните договори за 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 12 и т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 40, ал.2, т. 2 от За-
кона за концесиите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява годишен отчет за изпълнението на 
включените проекти в плана за действие за общин-
ски концесии на Община Плевен (2018 - 2020 г.) и 
на концесионните договори за 2019 г.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и чл. 40, 
ал.2, т. 2 от Закона за концесиите по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0437/08.09.2020 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 24.09.2020 
г., Протокол № 18, точка 4 от дневния ред, и е по-
дпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 334/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за уп-

равление на Агенция за социално подпомагане за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ - 
Плевен на част от недвижим нежилищен имот - 
частна общинска собственост, находящ се на ул. 
„Д-р Г.М.Димитров“ № 82а, гр. Плевен, актуван с 
АОС №41272/17.08.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл.13, 
ал.2 от Наредба 7/2005 г. на Общински съвет - Пле-
вен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление 
на Агенция за социално подпомагане (АСП) за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” - 
Плевен, недвижим, нежилищен имот - частна об-
щинска собственост, находящ се в гр.Плевен, ул. 
„Д-р Г.М.Димитров” №82а, представляващ част с 
площ 40 кв.м от едноетажна сграда с идентифика-
тор 56722.657.19.4 с предназначение - склад, акту-
ван с АОС №41272/17.08.2015 год. 

2. Безвъзмездното управление на имота по т.1 да 
се предостави за срок от 5 (години) години.

3. Консумативните разходи, свързани с текущото 
обслужване и поддръжка на имота по т.1, всички 
разходи, свързани с основни и текущи ремонти, да-
нъкът върху недвижимия имот и таксата за битови 
отпадъци да бъдат за сметка на Агенция за социал-
но подпомагане (АСП).

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за предоставяне за безвъзмездно 
управление на имота по т.1 с Изпълнителния ди-
ректор на Агенция за социално подпомагане, съ-
гласно действащите законови разпоредби и услови-
ята по предходната точка.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.12, ал.3 и 4 
от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005 г. на Об-
щински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0435/04.09.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 24.09.2020 г., Прото-
кол № 18, 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 № 335/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за упра-

вление на Областна дирекция на МВР - Плевен, не-
движим нежилищен имот - частна общинска соб-

ственост, представляващ самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 56722.660.957.1.7 - поме-
щение, находящо се на ул. „Св.Св.Кирил и Мето-
дий“ №12а, актуван с АОС №41439/17.12.2015 г. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл.13, 
ал.2 от Наредба 7/2005 г. на Общински съвет - Пле-
вен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление 
на Областна дирекция на МВР - Плевен, недвижим 
нежилищен имот - частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Плевен, ул.”Св.Св.Кирил и Мето-
дий” №12а, представляващ самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 56722.660.957.1.7 - поме-
щение със застроена площ 22 кв.м, актуван с АОС 
№41439/17.12.2015 г. 

2. Безвъзмездното управление върху имота по т.1 
да се предостави за срок от 10 (десет) години.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за предоставяне за безвъзмездно 
управление на имота по т.1 с Областна дирекция 
на МВР - Плевен, съгласно действащите законови 
разпоредби и условията по предходната точка.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.12, ал.3 и 4 
от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба 7/2005 г. на Об-
щински съвет - Плевен по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0436/04.09.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 24.09.2020 г., Прото-
кол № 18, точка 6 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  
 
Р Е Ш Е Н И Е № 336/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на построени върху об-

щински поземлен имот жилищна сграда и гаражи, 
находящи се в гр. Плевен, ул. „Стоян Михайлов-
ски” №88

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.66 във вр. с чл.33 от Закона за 
собствеността, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.5, т.2 във вр. 
с чл.6, т.1 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Татяна Димитрова Дио-
нисиева и Никодим Димитров Даневски недви-
жим имот с административен адрес: гр. Плевен, 
ул. „Стоян Михайловски” №88, представляващ: 
жилищна сграда с идентификатор 56722.661.573.1 
и два гаража с идентификатори: 56722.661.573.2 и 
56722.661.573.3, построени в общински поземлен 
имот с идентификатор 56722.661.573 - УПИ ІХ-
9071 в кв.25 по регулационния план на града, акту-
ван с АОС №43408/19.08.2020 год., за сумата от 100 
000 (сто хиляди) лева.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 във вр. с чл.33 
от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от ЗОС и 
чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба №7 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0442/10.09.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 
18, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 337/24.09.2020 г.
ОТНОСНО: Закупуване на недвижими имоти с 

трайно ползване на територията: гора във връз-
ка с погасяване на задължение на длъжника „ТО-
ПЛИНА ИН” ЕООД с ЕИК 114659951 по изпълни-
телно дело №15120000569/2012 г. по описа на ТД 
на НАП Велико Търново, офис Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.5, т.2 във вр. 
с чл.6, т.1 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи недвижими имоти, собстве-
ност на задължено лице „ТОПЛИНА ИН” ЕООД с 
ЕИК 114659951, с цел погасяване на задължения по 
изпълнително дело №15120000569/2012 г. по описа 
на ТД на НАП - Велико Търново, офис Плевен на 
50 % от първоначалната тръжна цена, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор 69523.455.30 с 
площ 7 501 кв.м, находящ се в землището на с. Ра-
дювене, община Ловеч, област Ловеч, местността 
„Кунчовското”, трайно предназначение на терито-
рията: горска, нтп: широколистна гора с окончател-

на оценка - 8 500 лв.;
- Поземлен имот с идентификатор 69523.440.2 с 

площ 4 000 кв.м, находящ се в землището на с. Ра-
дювене, община Ловеч, област Ловеч, местността 
„Иванова могила”, трайно предназначение на тери-
торията: горска, нтп: широколистна гора с оконча-
телна оценка - 4 000 лв.;

- Поземлен имот с идентификатор 66799.78.20 с 
площ 17 000 кв.м, находящ се в землището на с. 
Скобелево, община Ловеч, област Ловеч, местност-
та „Белият път”, трайно предназначение на терито-
рията: горска, нтп: друг вид дървопроизводителна 
гора с окончателна оценка - 12 500 лв.;

- Поземлен имот с идентификатор 53967.216.4 с 
площ 12 000 кв.м, находящ се в землището на с. 
Орляне, община Угърчин, област Ловеч, местност-
та „Баира”, трайно предназначение на територия-
та: горска, нтп: широколистна гора с окончателна 
оценка - 4 000 лв.;

- Поземлен имот с идентификатор 66799.83.8 с 
площ 28 291 кв.м, находящ се в землището на с. 
Скобелево, община Ловеч, област Ловеч, местност-
та „Копака”, трайно предназначение на територия-
та: горска, нтп: друг вид дървопроизводителна гора 
с окончателна оценка - 28 000 лв.;

- Поземлен имот с идентификатор 35198.219.70 с 
площ 11 441 кв.м, залесена горска територия - ши-
роколистна гора, находяща се в землището на с. 
Казачево, община Ловеч, област Ловеч, местността 
„Присойка” с окончателна оценка - 8 500 лв.;

- Поземлен имот с идентификатор 69523.34.123 с 
площ 2 500 кв.м, находящ се в землището на с. Ра-
дювене, община Ловеч, област Ловеч, местността 
„Иванова могила”, трайно предназначение на тери-
торията: горска, нтп: широколистна гора с оконча-
телна оценка - 3 000 лв.;

- Поземлен имот с идентификатор 35198.219.71 с 
площ 11 441 кв.м, залесена горска територия - ши-
роколистна гора, находяща се в землището на с. 
Казачево, община Ловеч, област Ловеч, местността 
„Присойка” с окончателна оценка - 8 500 лв.;

- Поземлен имот с идентификатор 69523.455.31 с 
площ 6 000 кв.м, находящ се в землището на с. Ра-
дювене, община Ловеч, област Ловеч, местността 
„Кунчовското”, трайно предназначение на терито-
рията: горска, нтп: широколистна гора с окончател-
на оценка - 7 000 лв.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка 
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС и 
чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба №7 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0441/10.09.2020 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 
18, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с офи-
циалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 338/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на жилищна сграда със 

застроена площ 64 кв.м, построена върху общин-
ски поземлен имот с идентификатор 06999.501.75 
- УПИ ІV, кв.42 по регулационния план на с. Бу-
ковлък

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 във вр. с чл. 33 от ЗОС, чл. 
34, ал. 2 от ЗОС и чл. 5, т. 2 във вр. с чл. 6, т. 1 от 
Наредба №7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Димитър Георгиев Геор-
гиев недвижим имот с административен адрес: с. 
Буковлък, ул. „Сан Стефано” №56, представляващ 
жилищна сграда с идентификатор 06999.501.75.1 
със застроена площ 64 кв.м, построена в общин-
ски поземлен имот с идентификатор 06999.501.75 
- УПИ ІV в кв.42 по регулационния план на същото 
село, актуван с АОС №39853/27.01.2014 г., за сума-
та от 5 000 (пет хиляди) лева.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка 
с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 във вр. с чл. 
33 от ЗОС, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 5, т. 2 във вр. 
с чл. 6, т. 1 от Наредба №7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имуще-
ство по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0445/11.09.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 24.09.2020 г., Протокол № 18, 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 № 339/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Опрощаване на публични държавни 

вземания на Дуко Маринов Дуков
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация, във връзка с чл.98, т.12 от Консти-
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туцията на Република България

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Предлага на Президента на Република Бълга-
рия да опрости задължението на Дуко Маринов 
Дуков, в размер на 59 639,22 лева (петдесет и девет 
хиляди, шестстотин тридесет и девет лева и дваде-
сет и две стотинки).

Мотиви: На основание чл.21, ал.2, във връзка с 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление 
и местна администрация, във връзка с чл.98, т.12 от 
Конституцията на Република България по предло-
жение от Постоянната комисия по „Здравеопазване 
и социална политика“, с вх.№ ОбС-0095/23.09.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 24.09.2020 г., Протокол № 18, 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 № 340/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на Общ устройствен 

план на гр. Плевен и землището му на основание 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.127, ал.6 от Закона за ус-
тройство на територията, във връзка с изисквания-
та за ОУП в чл.16 - чл.34 от Наредба №8 /14 юни 
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 
схеми и планове

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява Общ устройствен план на гр. Пле-
вен с включени следните графични и текстови ма-
териали:

І. Текстови материали:
Обяснителна записка (диагноза - прогноза);
Правила и нормативи за прилагане на ОУП;
Устройствени зони, тяхното предназначение и ре-

жим на застрояване; 
Устройствени режими на териториите с културно 

- историческо наследство;
Приложения - недвижими културни ценности на 

територията на гр. Плевен (Списък на НКЦ, Спи-
сък на регистрираните археологически обекти, 
списък и картотека на военните паметници и др.)    

ІІ. Графични материали:
ОУП (окончателен проект)
Опорен план;
Система собственост;
Комуникационно - транспортен мрежа и РПМ;
Схема мрежа градски транспорт;
Схема оборот на спирките;
Схема натоварване на уличната мрежа с леки ав-

томобили от вътрешноградско движение: вход, из-
ход и транзит;

Схема натоварване с пътници;
Схема входящ - изходящ трафик;
Схема - Разрез на поток, минаващ през определе-

но сечение;
Схема - Центрова система;
Схема Зелена система и отдих;
Схема Обитаване;  
Схема Електроснабдяване;
Схема Канализация;
Схема Водоснабдяване;
Схема Газоснабдяване;
Схема Топлофикация;
Схема Съобщителна мрежа;
Областна схема на развитие;
Инженерно - геоложка схема;
Схема Превенция на природни бедствия.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен 

срок пред Административен съд - гр. Плевен.
Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка 

с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация и чл.127, 
ал.6 от Закона за устройство на територията, във 
връзка с изискванията за ОУП в чл.16 - чл.34 от 
Наредба №8 /14 юни 2001 г. за обема и съдър-
жанието на устройствените схеми и планове по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0451/15.09.2020 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 24.09.2020 г., Протокол № 18, 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 № 341/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Про-

ект за изменение на Подробния устройствен план 
- План за регулация и застрояване за УПИ Х-7986, 
7989, 7990 (ПИ с идентификатори 668.82, 668.83, 
668.84 по действащата кад. карта на гр. Плевен) в 
кв. 182а по плана на гр. Плевен и задънена улица по 
ок 292в - 292д към ок 292е

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 6, ал. 1, ал. 3 и чл.8, 
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал. 
2 и ал. 3 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет 
- Плевен, чл.134, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при 
условията на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 ЗУТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОД-
РОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУ-
ЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ Х-7986, 7989, 
7990 (ПИ с идентификатори 668.82, 668.83, 668.84 
по действащата кадастрална карта на гр. Плевен) в 
кв. 182а по плана на гр. Плевен и задънена улица по 
ок 292в - 292д към ок 292е.

2. Дава съгласие за промяна характера на част 
от поземлен имот 668.91, около 14.00 кв. м, от 
публична общинска собственост в частна об-
щинска собственост по приложено графично 
предложение за изменение на ПОДРОБЕН УС-
ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ 
И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ Х-7986, 7989, 7990 
(ПИ с идентификатори 668.82, 668.83, 668.84 по 
действащата кадастрална карта на гр. Плевен) в 
кв. 182а по плана на гр. Плевен и задънена улица 
по ок 292в - 292д към ок 292е.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допус-
не със заповед на основание чл.135, ал.3 от Закона 
за устройство на територията да се изработи про-
ект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УС-
ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 
ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ Х-7986, 7989, 7990 (ПИ с 
идентификатори 668.82, 668.83, 668.84 по действа-
щата кадастрална карта на гр. Плевен) в кв. 182а по 
плана на гр. Плевен и задънена улица по ок 292в 
- 292д към ок 292е.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, 
ал. 3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собстве-
ност, чл.2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7/2005 г. на 
Общински съвет - Плевен, чл.134, ал.1, т.1 и ал. 2, 
т. 6 от ЗУТ, при условията на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 
ЗУТ по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0450/15.09.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 24.09.2020 г., Протокол № 18, 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 № 342/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план план за застро-
яване за ПИ 56722.701.1489 в местността Стра-
жа в землището на гр. Плевен, парцеларни планове 
на елементите на техническата инфраструктура 
и одобряване на Задание за изработване на подро-
бен устройствен план

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, на основание чл. 124а, 
ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за ус-
тройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1489 в местността Стража в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване 
на подробния устройствен план да се спазват раз-
поредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за прави-
ла и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1489 в местността Стража в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с 
изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на 
територията не подлежат на оспорване, съгласно 
чл. 124б, ал. 4.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 18 от Закона 
за опазване на земеделските земи, на основание чл. 
124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0450/15.09.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 24.09.2020 г., Прото-
кол № 18, 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 № 343/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на про-

ект за подробен устройствен план - план за за-
строяване за ПИ 56722.701.3236 в местността 
Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни 
планове на елементите на техническата инфра-
структура и одобряване на Задание за изработва-
не на подробен устройствен план

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 18 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи, на основание чл. 124а, 
ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за ус-
тройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3236 в местността Стража в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура. При изработване 
на подробния устройствен план да се спазват раз-
поредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за прави-
ла и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3236 в местността Стража в землището 
на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено лице да извърши необходимите правни 
и фактически действия, съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията, свързани с 
изпълнение на настоящото Решение.

Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на 
територията не подлежат на оспорване, съгласно 
чл. 124б, ал. 4.

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл. 18 от Закона 
за опазване на земеделските земи, на основание чл. 
124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията по предложение от Ге-
орг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0452/15.09.2020 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 24.09.2020 г., Прото-
кол № 18, 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 № 344/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право 

на ползване на Сдружение „Български футболен 
съюз” за нуждите на Областен съвет на БФС - 
Плевен, върху два недвижими нежилищни имота - 
частна общинска собственост: склад №10 с площ 
27.60 кв.м. и офис № 6 с площ 29.70 кв. м., предста-
вляващи обособени части от сграда с идентифи-
катор 56722.659.789.1 и предназначение: Сграда 
за култура и изкуство, актувана с АОС №34012 от 
27.07.2005 г., с административен адрес гр.Плевен, 
ул. „Дим. Константинов“ № 2, разположена в по-
землен имот с идентификатор 56722.659.789, със-
тавляващ УПИ І в кв.350 по ПУП на гр.Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.39, ал.4 и от Закона за общин-
ската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от Наредба 
№7/2005г. на Общинския съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди в полза на Сдружение с несто-
панска цел „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, 
ЕИК 000692965, за нуждите на Областния съвет на 
БФС - гр.Плевен, безвъзмездно право на ползване 
върху два недвижими нежилищни имота - частна 
общинска собственост, представляващи обособени 
части от сграда с идентификатор 56722.659.789.1 и 
предназначение- сграда за култура и изкуство, ак-
тувана с АОС №34012/ 27.07.2005г.: СКЛАД № 10 
с площ 27.60 кв.м. и ОФИС № 6 с площ 29.70 кв.м. 
находящи се на І-вия етаж от лявата страна на глав-
ния вход на ул. „Д.Константинов“ №2 в гр.Плевен, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
56722.659.789, съставляващ УПИ I в кв. 350  по 
действащия план за застрояване и регулация на 
града, за срок от 5 (пет) години. 

2. Всички разходи, свързани с основни и текущи 
ремонти, данък върху недвижимите имоти и такса 
за битови отпадъци, както и консумативните раз-
ходи, свързани с ползването и поддържането на 
предоставените имоти по т.1, са за сметка на полз-
вателя.

3. Оправомощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за безвъзмездно управление на 
имота по т.1 с Изпълнителния директор на Сдруже-
ние „Български футболен съюз“, съгласно действа-
щите законови разпоредби и условията по предход-
ната точка.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.39, ал.4 и от Закона 
за общинската собственост и чл.62, ал.3 и ал.4 от 
Наредба №7/2005г. на Общинския съвет - Плевен 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0454/17.09.2020 г., 
на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 24.09.2020 г., Протокол № 18, 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 № 345/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот от 

частна в публична общинска собственост, пред-
ставляващ: поземлен имот с идентификатор 
87597.301.907 - УПИ Х, кв.48 по регулационния 
план на с.Ясен, актуван с акт за частна общинска 
собственост №41582/03.05.2016 г. заедно с изгра-
дената канализационна помпена станция

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.3, ал.2, т.3 от Закона за об-
щинската собственост, чл.19, ал.1, т.4 подточка „а” 
от Закона за водите, §9, ал.10 от Преходни и заклю-
чителни разпоредби на Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за водите, чл.2, ал.2 от Наредба 
7/2005 г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Обявява за публична общинска собственост 
недвижим имот, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 87597.301.907 с площ 759 кв.м по 
одобрените КККР карти на с.Ясен, а по регула-
ционния план, съставлява урегулиран поземлен 
имот УПИ Х, кв.48, отреден „За помпена станция”, 
заедно с изградената Канализационна помпена 
станция с външно електрозахранване, напорен от-
воднителен канал и авариен изпускател. 

2. Да се състави акт за публична общинска соб-
ственост на имота по т.1, съгласно нормативните 
изисквания.

Мотиви: На основание чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.3 
от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1, 
т.4 подточка „а” от Закона за водите, §9, ал.10 от 
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите, чл.2, 
ал.2 от Наредба 7/2005 г. на Общински съвет - Пле-
вен по предложение от Стефан Милев - ВРИД Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0253-/17.09.2020 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 24.09.2020 г., Протокол № 18, точка 16 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 346/24.09.2020 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Удължаване срока на Реше-

ние № 161/19.03.2020г.,  изменен с Решения 
№ 198/28.05.2020г., № 246/25.06.2020г. и № 
292/30.07.2020г. на Общински съвет - Плевен

На основание чл.116, ал.1,т.3 от Закона за об-
ществените поръчки, предлагам Общински съвет 
- Плевен, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона за 
автомобилните превози

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Удължава срока на Решение № 161/19.03.2020 
г., изменен с Решения № 198/ 28.05.2020 г., № 
246/25.06.2020 г. и № 292/30.07.2020 г. на Общин-
ски съвет - Плевен до 30.11.2020 г. вкл., за курса от 
общинска транспортна схема по автобусна линия 
Плевен - Пелишат:

от гр. Плевен - 15:30 ч., от с. Пелишат - 16:30 ч.
2. Удължава срока на Решение № 161/19.03.2020 

г., изменен с Решения № 198/ 28.05.2020 г., № 
246/25.06.2020 г. и № 292/30.07.2020 г. на Общин-
ски съвет - Плевен до 30.11.2020 г. вкл., за курса от 
общинска транспортна схема по автобусна линия 
Плевен - Къшин:

от гр. Плевен - 17:15 ч, от с. Къшин - 17:40 ч.
3. Решението влиза в сила от 01.10.2020 година.
4. Възлага изпълнението на настоящото решение 

на Кмета на Община Плевен.
Мотиви: На основание чл.116, ал.1,т.3 от Закона 

за обществените поръчки, предлагам Общински съ-
вет - Плевен, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка 
с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона 
за автомобилните превози по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0384-6/23.09.2020 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 24.09.2020 г., Протокол 
№ 18, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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На заседанието си през сеп-
тември ОбС прие за сведение 
информация за изпълнението 
на бюджета на Община Плевен, 
сметките за средства от Евро-
пейския съюз и основните пока-
затели към 30 юни тази година. 
Справката бе представена от 
кмета на Общината Георг Спар-
тански в изпълнение на изисква-
нията на Закона за публичните 
финанси.

Размерът на сборния бюджет 
на Общината за 2020 г., приет с 
Решение №150 от 19.03.2020 г. 
на Общинския съвет, е 112 047 
548 лв., от които 72 010 321 лв. за 

Изпълнението на бюджета на Общината 
за първото полугодие отчете кметът

„делегирани от държавата дей-
ности“ и 40 037 227 лв. „мест-
ни приходи“. След корекции на 
бюджета в резултат на допълни-
телно предоставени средства от 
централния бюджет и други ве-
домства, към 30.06.2020 г. акту-
ализираният общински бюджет 
е 116 507 903 лв.

Изпълнение на 
приходната част

Уточненият размер на 
Бюджета на Общината към 
30.06.2020 г., е общо 116 507 903 
лв., като отчетеното изпълнение 

е в размер на 48 130 561 лв., кое-
то представлява 41,31 % спрямо 
годишния план. Изпълнението 
на данъчните приходи за пе-
риода е 55,54 % - при годишен 
план 18 975 000 лв. отчетено-
то изпълнение е 10 538 371 лв. 
Постъпленията от по-важните 
приходи са: Данък върху недви-
жимите имоти - при годишен 
план 8 800 000 лв. изпълнението 
е 6 090 586 лв. /69,21 %/; Данък 
върху превозните средства - при 
план 5 500 000 лв. отчетено-
то изпълнение е 2 932 720 лв. 
/53,32 %/; Данък при придоби-
ване на имущество по дарения 

„Със свиване на разходите 
там, където това е възможно, 
и запазвайки добрата финан-
сова дисциплина, която има-
ме в Община Плевен, считам, 
че няма да ни се наложи да се 
възползваме от възможността, 
която държавата предоставя на 
общините за безлихвен заем от 
Републиканския бюджет в мо-
мента. Да, ситуацията е слож-
на и никой не е в състояние да 
прогнозира докога ще продъл-
жим в условията на пандемия. 
Но въпреки това съм оптимист, 
че в Плевен ще успеем да се 
справим с наличните сред-
ства.“ Тази оценка направи 
председателят на Общински 
съвет - Плевен Мартин Митев 
по повод представената пред 

местния парламент информа-
ция за изпълнение на бюджета 
на Община Плевен, сметките за 
средства от Европейския съюз 
и основните показатели към 30 
юни тази година. Справката бе 
внесена като информация на 
септемврийското заседание на 
съветниците.

„В първите месеци от обя-
веното извънредно положение 
в страната, се бяхме притесни-
ли сериозно относно местните 
приходи в бюджета. Притес-
нението ни идваше от това, че 
съпоставяйки изпълнението на 
тази част в него към посоче-
ната дата на текущата година 
и цифрите за същия период от 
миналата, изоставането беше с 
около 6 млн. лв. Сума, меко ка-

зано, доста сериозна на фона на 
собствените ни приходи. Разби-
ра се, че имаше много причини 
за тези показатели - много сро-
кове бяха изтеглени, разсроче-
ни бяха сроковете за плащане 
на местните данъци и такси, 
наблюдаваха се и почти нулеви 
нива на сделките с движими и 
недвижими имоти, и т.н. Добра-
та новина е, че към 1 юли тази 
разлика вече е стопена на минус 
2 млн.лв. Т.е имаме определено 
наваксване. На шестмесечие-
то изпълнението на бюджета в 
частта „Местни приходи“ вече 
е малко над 46 %, което в насто-
ящата ситуация е много добре 
по отношение на приходната ни 
част. С нетърпение очаквам да 
видя и финансовите справки за 
изпълнение на бюджета и за де-
ветмесечието на годината, кои-
то трябва да бъдат готови след 
броени дни. Мое лично мнение 
е, че със свиване на разходите 
там, където това е възможно, 
няма да се наложи Община 
Плевен да се възползва от въз-
можността, която държавата ни 
предоставя за безлихвен заем 
от Републиканския бюджет. Да, 
ситуацията е сложна и никой 
не е в състояние да прогнозира 
докога ще продължим в услови-
ята на пандемия. Въпреки това 
съм оптимист, че в Плевен ще 
успеем да приключим годината 
с добро изпълнение на бюдже-
та“, коментира Мартин Митев. 
И обобщи: „Всичко това е въз-
можно благодарение на добрата 
финансова дисциплина, която 
имаме като Общината. Неслу-
чайно Плевен е в челните по-
зиции на Министерството на 
финансите по този показател и 
Общината ни може да се похва-
ли с висок кредитен рейтинг.“ 

и възмезден начин - при план 4 
300 000 лв. е отчетено изпълне-
ние от 1 389 196 лв. /32,31 %/.

При неданъчните приходи е 
отчетено изпълнение 46,19 %, 
като при план 17 935 902 лв. 
постъпленията са 8 284 122 лв. 
Основните постъпления тук са 
от общински такси, като плани-
раните за годината 10 703 500 
лв. приходи от общински такси 
са с изпълнение за полугодието 
в размер на 5 766 953 лв. Постъ-
плението от „Такса битови отпа-
дъци“ е с най-голям относителен 
дял - 9,96 % от всички приходи. 
Изпълнението на „Постъпления 
от продажба на нефинансови ак-
тиви“ е 20,63 %, като при план 1 
370 000 лв. изпълнението е 282 
626 лв.

Взаимоотношенията с Репу-
бликанския бюджет са изпълне-
ни на 54,73 %, като постъпилите 
средства са 38 775 690 лв. при 
разчетени 70 842 698 лв. Субси-
диите за „делегираните от дър-
жавата дейности“ са с отчетено 
изпълнение 55,83 % или 36 899 
665 лв. при планирани 66 087 
298 лв. В частта „местни при-
ходи“ получените трансфери 
от Републиканския бюджет са 1 
876 025 лв. от разчетените 4 755 
400 лв. за годината.

Изпълнение на 
разходната част

Към 30.06.2020 г. от бюджета 
на Община Плевен са извърше-
ни разходи в размер на 48 130 

561 лв., като приоритетно са 
осигурени средства за заплати, 
осигурителни плащания, както 
и за издръжка на образовател-
ните, здравните и социалните 
заведения. 

За първото шестмесечие на 
2020 г. за „делегирани от държа-
вата дейности“ от планираните 
3 619 297 лв. са разходени 1 569 
164 лв. В частта „местни дейнос-
ти“ разплатените разходи са 939 
446 лв. при годишен разчет 2 156 
164 лв. За периода са дофинан-
сирани делегирани от държава-
та дейности с местни приходи в 
размер на 1 659 879 лв.

Изпълнението на бюджета 
спрямо приетия годишен план 
за функцията с най-висок отно-
сителен дял в него - „Образо-
вание“, е 41,37% за „държавни 
дейности“, 31,06% за „местни 
дейности“ и 30,34% за държав-
ни дейности, дофинансирани с 
местни приходи. Тук за периода 
са отчетени 22 419 697 лв. при 
планирани за годината 55 034 
625 лв.

Отчетените към 30.06.2020 г. 
средства от бюджета за инвести-
ции са в размер на 1 657 302 лв., 
а уточненият годишен план е 12 
791 141 лв.

Пълната информация за 
изпълнението на бюджета на 
Община Плевен, сметките за 
средства от Европейския съюз и 
основните показатели за първо-
то полугодие на годината е пуб-
ликувана на интернет страница-
та на ОбС - Плевен.

5800 Плевен, пл. “Възраждане” 2, тел.: +359 64 800 700, факс:+359 64 84 42 30
ел поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, 
чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във 
връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

Заповед №РД-10-1208/25.09.2020г.    

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ чрез предварително представяне на пред-

ложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при 
Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните 
общински нежилищни имоти: 

1. Етаж от двуетажна сграда със застроена площ 106,00 кв.м., с идентификатор 
56722.659.164.9, находяща се в гр.Плевен, ул.”Тодор Табаков” №13, актувана с АОС 
№38135/02.11.2012, за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 541,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1625,00 лв. 
Цена на тръжна документация 50,00 лв./без ДДС/.

2. Едноетажна сграда със застроена площ 99,00 кв.м., с идентификатор 56722.661.631.1, 
находяща се в гр.Плевен, ул.”Ганецки” №16, актувана с АОС №38355/31.01.2013, за срок 
от 5/пет/години.

Начална месечна цена 248,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 745,00 лв. 
Цена на тръжна документация 50,00 лв./без ДДС/.

3. Едноетажна сграда със застроена площ 65,00 кв.м., с идентификатор 56722.655.218.3, 
находяща се в гр.Плевен, ж.к.”Сторгозия” до бл.42, актувана с АОС №38808/29.04.2013, 
за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 163,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 490,00 лв. 
Цена на тръжна документация 50,00 лв./без ДДС/.

4. Имот - частна общинска собственост, представляващ 30,00кв.м. от покрива на хо-
тел ”Сторгозия“ за монтиране на съоръжение за безжичен интернет, актуван с АОС № 
40713, с адрес гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“№103.

Начална месечна цена 204,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 615,00 лв. 
Цена на тръжна документация 50,00 лв./без ДДС/.

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 14.10.2020год.  от 14:00 часа в Актовата зала на Община 
Плевен, ет.1.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ще се продава от 06.10.2020год. до 16,00 часа на 
12.10.2020год. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, 
находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена 
документация.

ДЕПОЗИТЪТ ЗА УЧАСТИЕ в търга се внася до 13.10.2020год. включително, по сметка 
на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо - Аме-
риканска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 
13.10.2020год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община - 
Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.

Мартин Митев: 

Добрата финансова дисциплина
в Общината ни помага да се

справяме със ситуацията 
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Близо 6 месеца трябваше да 
чака Плевен, за да види изложба-
та на местния отдел на Държав-
ния архив по проекта „Позитив-
ни спомени от старите негативи“. 
Тя трябваше да бъде открита на 
20 март в сградата на Областната 
управа, но заради епидемията от 
коронавирус, довършването на 
проекта бе спряно и засега оп-
ределената дата за финализация-
та е 31 януари 2021 година. Все 
пак служителите на Държавен 
архив-Плевен, намериха начин 
да преборят ограниченията и 
подредиха изложбата на открито 
пред сградата на отдела, която се 
намира в двора на Регионалния 
исторически музей. 

Експозицията се състои от 19 
винилови табла, върху които са 
разположени стари фотографии 

от фонда на Държавно предпри-
ятие „Българска фотография“ и 
плевенския фотограф Любомир 
Чаръкчиев. Изображенията об-
хващат период от 1939 до 1986 
г. и са на различни теми - ико-
номика, строителство, култура, 
развлечение… дори първомай-
ски манифестации преди и след 
1944 г. 

Изложбата беше открита от 
председателя на Държавна ди-
рекция „Архиви“ доц. д-р Ми-
хаил Груев в присъствието на 
Областния управител Мирослав 
Петров и кмета на Общината 
Георг Спартански. Експозиция-
та можеше да се види до 23 сеп-
тември, след което ще гостува в 
Монтана, тъй като плевенският 
отдел е подчинен структурно на 
тамошната Дирекция на архи-

Двете най-радостни събития 
в човешкия живот - сватбата и 
разводът - мирно си съжителст-
ват в един формуляр. Можете да 
го намерите в строгата статис-
тика, наречена „Регистър от ак-
тове за граждански брак“, един 
документ за административното 
състояние на българския граж-
данин, попълван и съхраняван в 
отдел „Гражданска регистрация 
и административно обслужва-
не“ (ГРАО) на Община Плевен 
заедно с други два документа - 
за ражданията и за смъртта.

Гражданското състояние до 
1930 г. е записвано в един регис-
тър по реда на случката - днес 
се е родил човек, утре се омъ-
жила жена, после се споминал 
съпругът й… вписванията на 
състоянието напомняло мешана 
скара, но с развитието на дър-
жавността неизменно се развива 
и начинът, по който се води ста-
тистиката. В малките населени 
места регистърът продължава 
да е само един, там граждански-
те събития се случват по селски, 
сиреч толкова рядко, колкото е 
малобройно населението. Въ-
преки това всяко населено мяс-
то разполага с упълномощен от 
кмета на общината служител, 

който да попълва актовете. Ко-
гато приключи календарната 
година регистърът се предава за 
съхранение в Общината. Хро-
нологията на гражданските ре-
гистри датира от средата на ХІХ 
в. Първите писмени сведения, 
правени за събития по граждан-
ско състояние, са от 1862 г., като 
тогава браковете са сключвани 
в църквите, споделя Виолета 
Хинкова, началник отдел ГРАО 
в Община Плевен. По време на 
османското владичество в ре-
гистрите така нареченото днес 
„гражданско състояние“ е оп-
исвано по-подробно заради да-
нъците. Първите официални ре-
гистри след Освобождението се 
водят от 1893 г., когато е приет 
Закон за забележване раждани-
ята, женитбите и умиранията. 
Тогава тази дейност е възложе-
на на общините, появяват се и 
държавните служители, които 
изместват имамите и поповете. 

В Плевен регистри за граж-
данското състояние има запа-
зени от същата 1893 г., смея да 
заявя, че почти всички са нали-
це, допълва Виолета Хинкова. 
Причината е, че до 2000 г., об-
щините е трябвало да съхраняват 
регистрите сто години, а тогава с 

промени в Закона за гражданско-
то състояние срокът е удължен 
на 130. През седемгодишната 
разлика някои общини се под-
веждат да предадат регистрите 
си на Държавния архив, но не и 
Община Плевен. Работим с тях, 
правим забележки и отбелязва-
ния по молба на граждани или 
със съдебни решения; общини-
те, които пратиха регистрите си 
в Архива, си създадоха проблем, 
тъй като за всяка справка сега 
трябва да подават заявление и 
да губят време; ние ги ползваме 
предимно за удостоверение за 
наследници, за издаване на не-
обходими актове за раждане, за 
брак, за смърт, защото всяко едно 
от тези събития се удостоверява 
единствено, ако има хартиен но-
сител, казва Виолета Хинкова. 
За тези 127 години самите фор-
муляри са претърпели редица 
промени. До средата на ХХ в. са 
много по-подробни; включват 
всички данни, които в момента 
попълваме при преброяването 
на населението. С течение на 
времето доста от данните на-
маляват. Регистърът всъщност 
е книга, която съдържа сто акта 
за граждански брак, утвърдени 
със заповед на Министерството 

на регионалното развитие и бла-
гоустройството. Когато книгата 
свърши, тя се подписва, подпе-
чатва се, пронумерова се, прош-
нурова се и в новата се отбеляз-
ва, че е продължение на предния 
регистър. Всички текущи регис-
три накрая образуват регистъра 
за годината.

Разбира се, повечко „ведом-
ствени тетрадки“ има само в 
Плевен като най-голямото на-
селено място в общината. Ста-
тистиката в тях е запомнила,  че 
през 40-е и 50-е години на ХХ в. 

браковете в Плевен са били 500-
600 годишно, през 80-е години 
вече са 1300-1400. Това се дължи 
на индустриализацията на гра-
да, обезлюдяването на селата 
и урбанизацията на местното 
население. През последните 
десетина години браковете се 
движат между 500 и 700. Това, 
разбира се, са относителни чис-
ла, защото в Плевен подписват 
и много хора от по-малките на-
селени места. В България няма 
ограничение къде да сключиш 
брак. Ето защо не може да се 
каже колко точно са плевен-
чаните в регистрираните през 
ХХ век 54 817 брака. Казано на 
шега мъдрите хора изобщо не 
се бракуват, но пък е някак весе-
ло и красиво да се премениш, да 
му тропнеш хоро, да се налееш 
с вино и да се събудиш до бул-
ка сутринта с чувството, че си се 
позабавлявал добре. Ако ли пък 
не, винаги остава утехата, че и 
от сватбата има по-радостно съ-
битие - разводът. Според закона 
такова автономно гражданско 
състояние няма. Разводите се от-
белязват в актовете за брак, къде-
то има специална графа. Няма ли 
отбелязан в акта за брак развод, 
бракът се смята за действащ.

вите, след което от-
ново ще се върне в 
нашия град. 

По проекта „По-
зитивни спомени от 
старите негативи“ 
в края на миналата 
година бяха дигита-
лизирани 1 000 не-
гатива от фонда на 
отдел „Държавен ар-
хив“ - Плевен, който 
спечели финанси-
ране от Национа-
лен фонд „Култура“. 
Плевенският отдел е 
първата структура в 
страната на ДА „Ар-
хиви“, която започна 
дигитализация на богатството си 
от дарени негативи. При открива-
нето на изложбата бяха наградени 

Общината пази данните на 55 000 брака от ХХ век

и учениците от Професионална-
та гимназия по туризъм „Алеко 
Константинов“ - Плевен, които 
партнираха на проекта. Тяхната 

задача бе да сортират фотографии 
за дигитална изложба, която сега 
може да се види на сайтовете на 
училището и на ДА „Архиви“.

„Позитивни спомени“ показаха на фасадата 
на Държавен архив - Плевен

Малката зала на служба ГРАО, 
в която се подписват граждански-
те бракове.

На лявата страница - подроб-
но описан развод от 1930 г.

През 2018 година са издадени 
577 акта за брак, събрани в шест-
те сини книги.
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ОБЩИНА

В края на лятната ваканция 
и преди началото на учебна-
та година се проведе спортен 
празник под наслов „Децата на 
Плевен  спортуват“, който e част 
от Спортния календар на Общи-
на Плевен. Спортното събитие, 
което имаше за цел да популя-
ризира спорта и физическата 
активност сред най-малките, 
привлече над 200 деца. Дейност-
ите бяха организирани от сайта 
„Спортувам.Инфо“, Ученическа 
спортна школа и Центъра за ра-
бота с деца. 

На различни места в Град-
ската градина бяха разполо-
жени площадки за различни 
видове спорт - волейбол, те-
нис, федербал, хокей. Някои 

взеха първите си спортни 
уроци под наставленията на 
треньори, а състезатели на 
плевенски клубове показаха 
наученото по време на трени-
ровките. Децата се запознаха и 
с по-нетрадиционни спортове 
като боче и удбол, забавляваха 
се с танци и упражнения под 
музикален съпровод, в кара-
не на тротинетки и ролери. За 
най-малките имаше забавни 
игри с топки, обръчи и кегли.  
Община Плевен осигури за 
всички участници в спортния 
празник грамоти и символични 
награди. Всички активности 
преминаха при спазване на про-
тивоепидемичните мерки от 
деца, родители и организатори. 

Плевенчани от всички въз-
расти се включиха в организи-
рания от Община Плевен на 22 
септември екопоход „Избери 
как да се придвижиш”, посветен 
на алтернативното на автомоби-
лите движение в градска среда и 
здравословния начин на живот. 
Проявата беше част от Седмица-
та на мобилността. С това съби-
тие, както и с инициативата „На 
работа - без автомобил”, Общи-
на Плевен участва в Национал-
ния конкурс „Нестле за Живей 
активно”, подкрепен от Нацио-
налното сдружение на общини-

Спортен празник за деца в Градската 
градина преди първия учебен звънец

те в България, за финансиране 
от 20 000 лева за спортна база. 

Идеята за популяризиране 
на ежедневната двигателна ак-
тивност бе споделена от хора 
на възраст от 3 до над 70 годи-
ни, сред които представители на 
училища, спортни клубове, пен-
сионерски организации. Гру-
пата на пешеходците тръгна от 
началото на пешеходната зона 
до центъра на града. Велосипе-
дистите на възраст над 12 годи-
ни изминаха  почти 5 км по ве-
лоалеята от централния площад 
до началото на парк „Кайлъка” 

Плевенчани от 3 до над 70 години се включиха 
в екопохода „Избери как да се придвижиш”

и обратно. Най-малките учас-
тници с велосипеди, тротинет-
ки и ролери направиха обикол-
ка в Градската градина. Всички 
стартове бяха без състезателен 
характер с идеята за популяри-
зиране на екологичните начини 
за придвижване. Викторина на 
тема „Знаете ли да се храните 
здравословно” зарадва малки и 
големи, след като всички учас-
тници финишираха в центъра на 
Плевен. 

Участниците в екопохода 

по трите маршрута участваха 
в томболи за деца и за възраст-
ни. Късметлиите си тръгнаха с 
награди, сред които два велоси-
педа, две тротинетки, спортни 
аксесоари. 

За голямата награда при де-
цата късметът се усмихна на Лъ-
чезар Цочев. При възрастните 
печелившият талон бе на Магда 
Грънчарова, която сподели, че 
за втори път печели колело, след 
като късметът я споходил преди 
десетина години в Испания.  
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С финансовата подкрепа на 
Община Плевен, Регионален ис-
торически музей - Плевен за по-
редна година организира „Нощ 
в музея“. Тя премина под мото-
то „45 години минало или съв-
ремие“. Началото беше дадено в 
19 часа, а посетители в залите и 
в двора бяха посрещани до по-
лунощ. „Умните народи се учат 
от своята история, затова обаче 
трябва да я познават”, каза при 
откриването  кметът на Общи-
на Плевен Георг Спартански, 
изтъквайки необходимостта от 
подобни инициативи. 

В първа изложбена зала беше 
подредена гостуващата изложба 
„ВЧЕРА ЖИВЯХМЕ ТАКА...” 
на Регионален исторически му-
зей - Варна с над 250 автентич-
ни експоната, които са били част 
от ежедневието на българите по 
времето на социализма от 1944 
до 1989 г. За първи път тя е по-
казана във Варна, през 1989 г., с 
името „Вчера живяхме така…А 
днес?“ . Във времето фондът на 
отдел „Най-нова история“ се е 
обогатил с много нови, интерес-
ни и емблематични предмети от 
всекидневния живот по време 
на социализма, част от които 

Минало или съвремие представи РИМ в „Нощ в музея“ 
също са наме-
рили място в 
експозицията. 

В насто-
ящата из-
ложба екс-
понатите са 
групирани и 
обособени в 
различни къ-
тове - детски 
кът и учили-
ще; дом - с 
хол и кухня, 
а плажът и 
морето пре-
пращат към 
типичния от-
дих за Варна. 
Почти всич-
ки предмети 
имат специ-
фичния ди-
зайн за тези 
години, а 
днес вече из-
глеждат твър-
де различно. 
Неизменни -
те лозунги и 

табели от времето на социа-
лизма бяха представени като 
допълнение към експонатите. 
От дистанцията на времето те 
звучат комично и дори абсурд-
но, и предизвикваха усмивките 
на посетителите. Сред експо-
натите в изложбата са телеви-
зор „Опера“, радио „Москвич“, 
детска количка и кошара за игра, 
плетено кошче - люлка, детски 
игри и играчки, чавдарска, пи-
онерска и комсомолска унифор-
ма, учебници, тетрадки, учебни 
помагала и пособия за писане 
с мастило - мастилница, перо-
дръжка и попивателна, учени-
чески чин от 50-те год. на ХХ 
в., фотьойл и лампион, теле-
фон с шайба, грамофон „Авро-
ра“, мъжка и дамска козмети-
ка, бижута, списания, цигари 
„Слънце“, сувенири, сервизи 
за хранене от 50-те и 60-те год. 
на ХХ в, сервизи за вино и ра-
кия, предизвикващите почуда 
плетени вълнени бански кос-
тюми, носени през 50-те год. 
на ХХ в. В изложбата намират 
място и някои образци на об-
леклото и модата в годините 
на социализма, както и още 
атрактивни и позабравени вече 

предмети.
Повечето от 

тях са експо-
нирани извън 
витрина, за да 
може посети-
телят да се до-
косне по-лесно 
до тях, да се 
пренесе във 
времето на со-
циализма, да 
го почувства 
такова, каквото 
е било в дейст-
вителност и 
сам да напра-
ви разликата  
между „преди“ 
и „сега“. За 
първи път има 
и експонати, 
поставени във 
витрини.

Идеята на организаторите на 
изложбата беше извън полити-
ката и поляризираните мнения 
за периода на социализма, тя да 
предизвика усмивка, да събуди 
спомени - добри или не толкова 
- сред свидетелите на времето и 
хората, които са живели с тези 
предмети. Те са част от техния 
живот, от нашата история и без-
пристрастно илюстрират бита, 
мисленето и начина на живот 
в тези години. Някои от тези 
предмети все още са част от все-
кидневието на много хора и се 
ползват и днес. 

От друга страна - голяма част 
от младите хора виждат повече-
то вещи за първи път. За тях те 
са непознати, може би смехот-
ворни, може би безкрайно ос-
тарели, но със сигурност инте-
ресни с характерния си дизайн и 
функции.

Изложбата „45 ГОДИНИ - 
НАРОДЕН СПОРТ“ потопи 
зрителите във времето на социа-
лизма и изграждането на масов 
народен спорт. Чрез постерни 
фото табла тя проследява разви-
тието на спорта и физкултурата 
в Плевен в периода 1944-1989 
г. Изложени бяха редица купи, 
медали, отличия и грамоти на 
плевенски спортисти от този 
период. Личната екипировка на 
алпиниста Руси Дженев, участ-
ник в първата българска хи-
малайска експедиция - Лхотце 

(1981 г.) Посетителите получи-
ха за спомен копие на юбилеен 
вестник издаден по повод мач 
500 на футболния „Спартак“ в 
„А“ РФГ; Брошура с плевенски-
те републикански шампиони от 
1969, годината в която тържест-
вено е отбелязана 25-годиш-
нината от „социалистическата 
революция“; стикери на БСФС, 
БТС и „Спартак“ - Плевен. 

Дамски, мъжки и детски аксе-
соари от втората половина на ХХ 
в. представи изложбата „СПО-
МЕН ОТ ОНОВА ВРЕМЕ“, 
експозиция „Етнография”. Сред 
дамските аксесоари бяха кутия 
за бижута, пудриера, ролки за 
коса, гердани, обеци и облекло 
от периода, а сред мъжките - 
жартиери, джобен часовник, ръ-
кавели, самобръсначка и облек-
ло.Можеха да се видят детски и 
ученически аксесоари и детско 
облекло от онова време. 

По повод 180-годишнина-
та от рождението на Данаил 
Попов, един от най-видните 
представители на Българско-
то националноосвободително 
движение, пръв съратник, съ-
идейник и най-доверено лице на 
Васил Левски при изграждането 
на Вътрешната революционна 
организация, беше експонирана 
изложбата „С РОДИНАТА В 
СЪРЦЕТО“, в зала „Револю-
ционно движение“ на експози-
ция „Възраждане“. Тя представи 

оригинални снимки на Данаил 
Попов, документи и писма, ро-
дословното дърво на Попдунчо-
вия - Попхинов род, оригинални 
негови и на фамилията снимки, 
документи и благодарствени ад-
реси свързани с дарителската 
му дейност, както и лична ко-
респонденция съдържаща био-
графични данни за него. Мате-
риалите могат да  се видят до 
края на месец ноември.

В експозиция „Природа” бяха 
подредени две изложби - колекция 
от препарирани екземпляри „ДА-
РЕНИЕ ПРЕПАРИРАНИ ЕК-
ЗЕМПЛЯРИ ОТ РИОСВ - ПЛЕ-
ВЕН“,  и „ТЕРЕННА РАБОТА 
2020“, която отразява проучване 
местообитанията на растителен и 
животински свят в землищата на 
селата Славовица, Ореховица и 
Крушовене от специалистите.

Сред препарираните жи-
вотни можеха да се видят дива 
котка, скален орел, домашна ку-
кумявка, бял ангъч, обикновена 
калугерица, зелен кълвач, чер-
веноклюна потапница, обикно-
вен мишелов, малък ястреб. 

Организираният спектакъл с 
режисьор Димо Дешев, в парка 
на музея потопи посетителите 
в миналото. С лозунги, ретро-
автомобили, изпълнения на Об-
щински хор „Гена Димитрова“, 
с диригент Анелия Дечева и 
стари кадри беше пресъздаден 
животът ни за 45 години...


