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След близо 3-часови дебати с 
29 гласа „за“, 9 - „въздържал се“ 
и нито един „против“ общин-
ските съветници приеха Сбор-
ния бюджет на Община Плевен 
за 2021 година. В хода на обсъж-
дането част от предварително 
заложените разходи бяха кори-
гирани, приети бяха и нови до-
пълнения за плащания. 

Около 80 са постъпилите 
в Общината предложения за 
включване на обекти и събития 
за финансиране от общинския 
бюджет, част от тях са заложе-
ни, обясни кметът Георг Спар-
тански. Той определи отново 
Бюджет 2021 като консервати-

вен и насочен не към желаното, 
а към възможното с безусловно 
отчитане на необходимостите. 
Кметът отчете нарастване на 
приходите на Общината в го-
дините назад до 2020 година, 
когато заради пандемията от 
коронавирус и последиците от 
нея има несъбрани средства. 

След множество направе-
ни предложения, съветниците 
решиха в Културния календар, 
средствата за който са общо 333 
300 лв., да бъде включено и по-
ставянето на операта „Набуко“, 
за което бяха гласувани 6 000 лв. 
Недостатъчен брой гласове на 
съветници „за“ събра предложе-

нието Общината да подпомогне 
с 10 000 лв. провеждането на 
Международен акордеонен кон-
курс „Акордеомания“.

Средствата в група „Физи-
ческа култура и спорт“ - „мест-
ни дейности“, през 2021 год. са 
в размер на общо 440 000 лв. 
В това число: за ДЮШ ОФК 
„Спартак - Плевен“ - 100 000 
лв.; за ДЮШ „Вихър“, гр. Сла-
вяново - 10 000 лв.; за ДЮШ 
БК „Спартак - Пл.“ - 60 000 
лв.; ДЮШ ФК „Спартак 1919“- 
15 000 лв.; за подпомагане на 
клубовете по реда на Наредба 
№33 - 200 000 лв.;за учениче-
ски игри - 15 000 лв.;за проява-

та „Спортист на годината“ - 2 
000 лв.; за футболни клубове в 
четири малки населени места - 
по 1 000 лв. За Спортен кален-
дар на Община Плевен сумата 
е 32 600 лв. 

В Инвестиционната програ-
ма бяха добавени две нови точ-
ки - закупуване на фадрома за 
нуждите на кметство Гривица 
за 25 000 лв. и трактор за нуж-
дите на кметство Брестовец за 
35 000 лв. 

Съветниците решиха 30 000 
лв. от бюджета на Общината 
да бъдат насочени за ремонт и 
обособяване на сграда на вто-
ра пожарна служба в района на 

На 24.02.2021 г. се състоя заключителна пресконференция по проект № 
BG16M1OP002-5.002-0022 „Разработване на Комплексна програма за ка-
чество на атмосферния въздух за периода 2021 - 2025 г. на Община Пле-
вен“, който се осъществява се с финансовата подкрепа на Процедура № 
BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програ-
ми за качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобря-
ване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния 
фонд и от държавния бюджет на Република България. Община Плевен пред-
стави изпълнените дейности и постигнати цели, резултати и индикатор по 
проекта. Подробно бе представен основният продукт на проекта - разрабо-
тената „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 
2021 - 2025 г. на Община Плевен“, като важен и нормативно обусловен и не-
обходим стратегически управленски документ, очертаващ визията и посока-
та на планиране и изпълнение на идентифицирани и адресирани адекватни 
към местните условия мерки, водещи до достигне качество на атмосферния 
въздух в Плевен, съответстващо на нормативните изисквания в сферата на 
околната среда за компонент - въздух. Изготвянето на Програмата за КАВ на 
Община Плевен е основано на ангажименти, произтичащи от национално-
то и транспонираното европейско законодателство за опазване чистотата на 
атмосферния въздух. Програмата е инструментът, даващ бъдещия хоризонт 
за практическа реализация на мерки и дейности с инвестиционен характер, 
които ще подобрят качеството на въздуха в община Плевен, ведно с осигу-
рена здравословна среда за живот на населението и висока степен на защита 
на околната среда в нейната цялост. 

Постигнатите резултати представиха ръководителят на проекта Павлина 
Станчовска и Цветелина Иванова - експерт КАВ и координация по проекта. 
На заключителната пресконференция присъстваха и заместник- кметовете 
на Община Плевен арх.Невяна Иванчева и Милен Яков.

В допълнение, предвидените мерки са разделени на краткосрочни, сред-
носрочни и дългосрочни и се отнасят предимно за сектори, които са по-зна-
чими източници на емисии в атмосферния въздух на Плевен като битово 
отопление и автомобилен транспорт.

Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които европейско съ-
финансиране: 209 053,75 лв., и национално съфинансиране: 36 891,84 лв., 
представляващи 100% БФП. 

Общата продължителност на проекта е 24 месеца (19.03.2019 г. - 
03.03.2021г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на 
съответните съставляващи проекта дейности.

Стара гара. Бюджетите на две 
кметства бяха увеличени - този 
на кметство Брестовец с 14 000 
лв., а този на кметство Дисевица 
- с близо 7 000 лв. 

Съветниците решиха и през 
тази финансова година на пър-
вото родено дете през 2021 г. в 
община Плевен, на което роди-
телите са пълнолетни граждани 
и с постоянен и настоящ адрес 
на територията на общината, 
да се предоставят 600 лв. от об-
щинския бюджет.

Основните параметри на 
Бюджета на Община Плевен 

за 2021 г. можете да видите на 
стр. 3 на вестника

Със символична първа копка 
започна изпълнението на Дей-
ност 4: „Внедряване на Система 
за видеонаблюдение на ключови 
кръстовища в град Плевен“ от 
проект: BG16RFOP001-1.007-
0003-C01 „Развитие на интег-
риран градски транспорт - гр. 
Плевен“. С въвеждането на сис-
темата ще подобри безопасност-
та и условията за движение по 
пътищата, контрола на трафика 
на централни ключови кръсто-
вища в града, ще пести време и 
ще осигури спазване на разписа-
нията, ще способства намалява-
нето на закъсненията в пиковите 
за масовия градски обществен 
транспорт часове, ще гарантира 
бързина и добро планиране на 

пътуванията, като всички тези 
фактори ще допринесат за на-
маляване на експлоатационните 
разходи, е записано в проекта.

Видеонаблюдението ще спо-
могне и за регистриране на нару-
шенията и за превенция на опас-
ното поведение на участниците в 
движението.

Четири типа видеокамери ще 
бъдат монтирани до края на ме-
сец май на ключови кръстовища 
в Плевен. Чрез тях автоматично 
ще се разпознават регистрацион-
ните номера на автомобилите и 
ще се следи трафика на МПС на 
кръстовището, на което са поста-
вени. Ще се разполагат и обзорни 
видеокамери, които ще извърш-
ват лицева регистрация с цел кон-

Бюджет 2021 е консервативен и насочен 
не към желаното, а към възможното 

Георг Спартански: 

Общо 125 643 919 лв. e размерът на сборния бюджет на Община Плевен

Община Плевен представи „Комплексна програма за качество на 
атмосферния въздух за периода 2021 - 2025 г. на Община Плевен“

Четири типа видеокамери
ще контролират трафика в Плевен

трол на водачи и пешеходци, и 
видеокамери за откриване на на-
рушение, които са свързани и към 
системата за автоматичното упра-
вление на светофарната уредба.

Системата ще повиши кон-
трола по ползване на обезопа-
сителните средства в МПС при 
заснемане на МПС отпред. Ще се 
подобрят аналитичната дейност и 
информираността на общество-
то за резултатите от контролната 
дейност; ще се изследват пътната 
обстановка, поведението на учас-
тниците в движението, ще спомо-
гнат за превантивни кампании, 
включително с използването на 
записи от видеокамерите.

Предвижда се Контролният 
център за видеонаблюдение да 
се позиционира и интегрира в съ-
ществуващия, изграден по проект 
“Интегриран градски транспорт 
на Плевен” по ОПРР 2007-2013 г., 
ЦУТ в сградата на Автогара Пле-
вен, като се предприемат СМР 
дейности по реконструкция на 
центъра за осигуряване на необ-
ходимата площ и пространство 
за монтаж и инсталиране на Цен-
тралната система за управление 
на видеонаблюдението.

„Първата копка“ по тази част 
на проекта бе направена от три-
мата заместник-кметове на Об-
щина Плевен, а на церемонията 
присъстваха и представители на 
изпълнителя и на строителния 
контрол. Общата сума на проекта 
е около 2 млн. лв., които ще тряб-
ва да бъдат усвоени до края на 
май тази година.
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Р Е Ш Е Н И Е № 453/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №422/ 

28.01.2021 г. на Общински съвет - Плевен, върнато за 
ново обсъждане от Областен управител на област 
Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.7 от За-
кона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл. 51а, ал.4 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.3 от Закона за публичните предприятия

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя и допълва Наредба №8 за реда за учредя-
ване и упражняване правата на общината в публични 
предприятия и търговски дружества с общинско учас-
тие в капитала, както следва:

1. Чл. 14 остава с единствена алинея, а ал.2 се пре-
махва.

2. В чл. 20:
2.1. Ал.2 да придобие следното съдържание: 
„Проектът на бизнес плана се публикува на офици-

алната интернет страница на дружеството, представя 
се до 31-ви януари в Общинския съвет, на Кмета на 
Общината и се приема от Общинския съвет най-късно 
с приемането на годишния финансов отчет на друже-
ството.”

2.2. В ал. 5 и ал. 6 да отпадне текстът „и на дирекция 
„Икономическо развитие“. 

3. В чл. 21. след „Общинския съвет“, да се добави 
„годишен“.

4. В чл.22 в ал.1, т.2 след думата „управителят” да се 
добави следното изречение: „Едноличното дружество 
с ограничена отговорност може да има само един уп-
равител.”

5. В чл. 28:
5.1. В ал.2, т.3 изразът „когато това е изрично вклю-

чено в предмета на дейност„ да се замени с „когато е 
основен предмет на дейност на дружеството“.

5.2. Да се създаде нова алинея трета със следния 
текст: “(3) Управителят може да прави предложения от 
името на дружеството за приемане решения на ОбС, 
касаещи неговата дейност. Предложенията се отправят 
до Кмета на Община Плевен, който по своя преценка 
внася мотивиран проект за решение“. 

6. В чл. 29: 
6.1. да се създаде нова т.21 с текст: „предявяване на 

искове на дружеството срещу членовете на управител-
ния орган и за назначаване на представител на друже-
ството за водене на процеси срещу тях; 

6.2. досегашната т. 21 става т.22. 
7. В чл. 31 , ал. 1:
7.1. Т.1 придобива следния вид „1. Управлява друже-

ството“.
7.2. В т.2 след думата „възлага“ да се добави „пред-

ставителството и“.
8. В чл. 32:
8.1. В ал.1, т.3 изразът „когато това е изрично вклю-

чено в предмета на дейност“ да се замени с „когато е 
основен предмет на дейност на дружеството“.

8.2. Да се създаде нова алинея трета със следния 
текст: “(3) Изпълнителният директор, след решение на 
Съвета на директорите, може да прави предложения от 
името на дружеството за приемане решения на ОбС, 
касаещи неговата дейност. Предложенията се отправят 
до Кмета на Община Плевен, който по своя преценка 
внася мотивиран проект за решение“. 

9. В чл. 33, ал. 3 текстът да се замени с новата ре-
дакция на чл.20, ал. 3 от Закона за публичните пред-
приятия /в сила от 09.02.2021 г./ и да придобие след-
ното съдържание: „(3) Не могат да бъдат управители 
и изпълнителни членове на съветите на директорите 
и на управителните съвети лица, които работят по 
служебно или по трудово правоотношение, освен като 
преподаватели във висше училище и/или като лекари 
или лекари по дентална медицина в лечебно заведение 

по смисъла на Закона за лечебните заведения.”
10. В чл. 34, ал.2, т.1 изразът „разнообразна“ се заме-

ня с „подходяща“. 
11. В чл.52, ал.1, т.4 да отпаднат думите „… упра-

вителят .... или контрольорът…“ и текстът придобива 
следното съдържание: „видът и размерът на гаранция-
та, която членовете на съвета на директорите дават за 
своето управление”

12. В чл.53, ал. 1 отпада т.11, като досегашната т.12 
става т.11.

13. В чл. 54, ал.4 изразът „дирекция „Икономическо 
развитие“ се заменя с „Кмета на общината“. 

14. В чл. 55:
14.1. В ал. 3 изразът „и управителните съвети“ да от-

падне;
14.2. В ал. 4 изразът „на надзорните и управителните 

съвети“ да отпадне;
14.3. В ал.6, абзац втори, след думата „последния“ се 

добавя „месец“;
14.4. В ал.8 изразът „0.02%“ се заменя с „0.2%“.  
15. В чл.55, ал.3 се изменя и придобива следното съ-

държание: „(3) Членовете на съветите на директорите, 
които са изпълнителни членове на едноличните акцио-
нерни дружества и управителите на едноличните дру-
жества с ограничена отговорност получават месечно 
възнаграждение, определено при една бална единица в 
размер на 85% от минималната месечна работна запла-
та, установена за страната за съответния месец. Така 
формираното месечно възнаграждение е окончателно 
и включва всички структурни елементи на брутната 
работна заплата.”

16. В чл. 70, изр.1 изразът „в срок до 31 май на след-
ващата година“ се заменя с „в срок до 15-то число на 
месеца, следващ месеца на приемане решенията по 
чл.68, ал.1 и ал.3“.

17. Текстът на чл. 71 се изменя и придобива следния 
вид:

„Чл. 71. (1) Загубата на едноличните търговски дру-
жества се покрива след решение на Общинския съвет, 
както следва:

1.от неразпределената печалба от минали години;
2.от резервите на дружеството;
3.чрез намаляване на основния капитал на друже-

ството. 
(2) Загубата на търговските дружества с общинско 

участие се покрива с решение на общото събрание на 
съдружниците или акционерите.“

18. В чл. 73, ал.1 изразът „и контрол“ да отпадне. 
19. Чл. 74, ал. 2 - думата „назначен“ да се замени с 

„избирано“, а думата „извършвал“ да се замени с „из-
вършвало“. 

20. В забележките към Приложение №1, в т.9 изразът 
„по чл. 60, ал. 6“ се заменя с „по чл. 55, ал.6“. 

21. В Приложение №2 т.8 и т.9 се изменят, и придо-
биват следния вид:

„8. Брутно месечно възнаграждение за изпълнител-
ния директор на ЕАД или управителя на ЕООД за от-
четното тримесечие:……………………………….

9. Брутно месечно възнаграждение за членовете на 
съветите на директорите, които не са изпълнителни 
членове на ЕАД или контрольора на ЕООД за отчетно-
то тримесечие: ………………………“.

22. Приложение №1 придобива следния вид:
 
Приложение № 1 към чл. 55, ал. 2 
Показатели и критерии за определяне на балната 

оценка в публичните предприятия
ВИЖ ТАБЛИЦАТА

ІІ. Наредбата влиза в сила в 7 дни след публикува-
нето ѝ на интернет страницата на Общински съвет - 
Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.7 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл. 

51а, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.3 
от Закона за публичните предприятия, по предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0092-3/30.11.2020 г. и Заповед № РД-29-
03/12.02.2021 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 24, 
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 № 454/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недви-

жим имот - поземлен имот с идентификатор 
56722.659.1126 с площ 2 428 кв.м, съставляващ УПИ 
ІV - 659.1126 в кв. 839 по плана на гр. Плевен, отреден 
за паркинг, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост и чл.45, чл.47, ал.1 
и ал.5, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост 
в Община Плевен през 2021 г., в частта по раздел Б 
„Имоти, които Община Плевен има намерение да 
продаде“, като включва следния имот: НЕЗАСТРОЕН 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - частна общинска собственост, 
актуван с АОС №43474/18.02.2021 г., с идентификатор 
56722.659.1126 с площ 2 428 кв.м. - урбанизирана те-
ритория с начин на трайно ползване: за паркинг, със-
тавляващ УПИ ІV - 659.1126 в кв.839 по регулацион-
ния план на града, отреден за паркинг, находящ се в 
гр.Плевен.

2. Имотът, подробно описан в т.1, да се продаде чрез 
публичен търг с тайно подаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в ад-
министрацията на Община Плевен, при първоначална 
цена 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС и 
депозит за участие в търга в размер на 10% от първо-
началната цена.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе публичния търг.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за продажба на имота по т.1, съгласно нор-
мативните изисквания, със спечелилия търга участник.

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.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост и чл.45, чл.47, ал.1 и ал.5, чл.79, ал.1 
и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - 
Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на 
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0329-2/22.02.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.02.2021 г., Протокол № 24, точка 2 от дневния ред, и 
е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 
- Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  
   

Р Е Ш Е Н И Е № 455/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съ-

вет - Плевен за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от 

Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за сведение отчет за дейността на Общински 
съвет - Плевен за периода 30.06.2020 г. - 31.12.2020 г.

2. Текстът на отчета по т.1 е неразделна част от на-
стоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
по предложение от Мартин Митев - Председател на 
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0419/16.02.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведе-
но на 25.02.2021 г., Протокол № 24, 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 № 456/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за команди-

ровъчни разходи на Председателя на Общински съвет 
- Плевен за периода 01.10.2020 г. - 31.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за команди-
ровките в страната

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи на Пред-
седателя на Общински съвет - Плевен за периода от 
01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. в размер на 0 (нула) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-

ция и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната, по предложение от Мартин Митев - Предсе-
дател на Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0123-
2/09.02.2021 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 24, 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 № 457/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчитане на средствата за команди-

ровъчни разходи на Кмета на Община Плевен за пери-
ода 01.10.2020 г. - 31.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за команди-
ровките в страната

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява командировъчните разходи в страната на 
Кмета на Община Плевен за периода от 01.10.2020 г. 
до 31.12.2020 г. - 0 (нула) лева.

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 и 
чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0631/08.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 24, 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 № 458/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общин-

ската собственост и за резултатите от нейното 
управление и разпореждане за периода 01.01.2020 г. 
- 31.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.4 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема отчета за състоянието на общинската соб-
ственост и за резултатите от нейното управление и 
разпореждане за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 
и чл.4 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0614-4/03.02.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 
г., Протокол № 24, точка 7 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 459/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на програма за управление 

и разпореждане с имоти - общинска собственост в 
община Плевен за 2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост и чл.3, ал.2 от Наредба №7 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема програма за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост в Община Плевен за 
2021 г., съгласно Приложение №1, неразделна част от 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3, 
ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0619-6/03.02.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 
г., Протокол № 24, точка 8 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 460/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Регламент за изказване по т.9 от при-

етия дневен ред
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация, във връзка с 
чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейност-
та на Общинския съвет, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация за мандат 
2019 - 2023 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема следния регламент за времетраене на из-
казванията общинските съветници по т.9 от приетия 

№ по 
ред Показатели Критерии Бални 

единици
1 2 3 4
1. Стойност на активите 1.1. до 500 хил. лв. 0,5

1.2. над 500 хил. лв. до 1500 хил. лв. 1,0
1.3. над 1500 хил. лв. до 5000 хил. лв. 1,5
1.4. над 5000 хил. лв. до 15 000 хил. лв. 2,0
1.5. над 15 000 хил. лв. 2,5

2. Средносписъчен брой на персонала 2.1. до 50 души 0,5
2.2. от 51 до 100 души 1,0
2.3. от 101 до 500 души 1,5
2.4. от 501 до 1500 души 2,0
2.5. над 1500 души 2,5

3. Изменение на рентабилността на приходите 
от дейността

3.1. намаляване на рентабилността 0
3.2. запазване на рентабилността 0,5
3.3. увеличаване на рентабилността 1,0

4. Изменение на финансовия резултат 4.1. запазване и увеличаване на загубата 
или намаляване на печалбата 0

4.2. запазване на печалбата 1,0
4.3. намаляване на загубата 1,5
4.4. увеличаване на печалбата 2,0

5. Изменение на добавената стойност на един 
зает 

5.1. намаляване 0
5.2. запазване или увеличаване 1,0

6. Задължения на предприятието 
6.1. 

неспазени срокове по текущите за-
дължения и/или необслужвани редов-
но просрочени задължения по склю-
чени договори за погасяването им 

0

6.2. 
спазени срокове по текущи задълже-
ния и редовно обслужвани просроче-
ни задължения по договорите за пога-
сяването им 

2,0

ТАБЛИЦА КЪМ Р Е Ш Е Н И Е № 453/25.02.2021 г., гр. Плевен
Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия



3брой 84
10.03.2021 г.

дневен ред: “Обсъждане на бюджета на Община Пле-
вен за 2021 г.”:

1.1. Група „БСП за България“ - 30 минути.
1.2. Група „ МК „Демократична България - Обедине-

ние (ПП СДС, ПП БЗНС)“ - 25 минути.
1.3. Група „ГЕРБ“ - 20 минути.
1.4. Група „БДЦ - Български Демократичен Център“ 

- 15 минути.
1.5. Група „ВМРО - БНД“ - 15 минути.
1.6. Група „ДПС“ - 10 минути.
1.7. Нечленуващи в група съветници - общо 10 минути.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с чл.50, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общин-
ския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за мандат 2019 - 2023 го-
дина, на заседание на Общински съвет - Плевен, про-
ведено на 25.02.2021 г., Протокол № 24 и е подпечата-
но с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 461/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Обсъждане на бюджета на Община 

Плевен за 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 

1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 94, ал. 2, 3 и 4 и чл. 39 от Закона за публичните фи-
нанси, чл. 3 и чл. 4 от Закона за общинския дълг и чл. 
32, ал. 3, 4 и 5 и чл. 15 от Наредба № 10 за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпъл-
нение и отчитане на бюджета на Община Плевен и във 
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 год. и ПМС № 408/2020 
год. за изпълнението на държавния бюджет на Репу-
блика България за 2021 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И: 

1. Приема сборния бюджет на Община Плевен за 2021 
година, както следва: 

1.1. По прихода в размер на 125 703 919 лева, Приложе-
ния № 1 и № 2, в това число:

 1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности 
в размер на 84 887 071 лв., от тях: 

 1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата 
дейности - 74 003 313 лева; 

 1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи - 66 
000 лева; 

 1.1.1.3 Възстановени трансфери/субсидии/ за ЦБ - /-/ 
734 463 лева;

 1.1.1.4 Собствени приходи на звената на делегиран 
бюджет в размер на 334 640 лева;

 1.1.1.5 Финансиране на дефицита - 11 217 581 лева, в 
т. ч.: Преходен остатък от 2020 год. в размер на 12 150 
988 лева; Трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС - /-/ 
927 391 лева; Друго финансиране - /-/ 6 016 лева. 

1.1.2 Приходи за местни дейности и държавни дей-
ности, дофинансирани с местни приходи в размер на 
40 816 848 лева, в това число:

 1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на - 17 390 000 лева;
 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на - 15 773 600 

лева;
 1.1.2.3. Трансфери от ЦБ за местни дейности в раз-

мер на - 5 510 200 лева, в т.ч.:
 1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 

- 3 344 100 лeва и за зимно поддържане и снегопочист-
ване на общински пътища - 300 300.лв.;

 1.1.2.3.2 Целева субсидия за капиталови разходи за 
местни дейности - 1 865 800 лв., 

 1.1.2.4. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС 
- /-/ 3 384 080 лв., от тях:

 1.1.2.4.1.Трансфери между бюджети в размер на - /-/ 
345 000 лв. в т.ч: за ДКТ „Иван Радоев” - 146 000 лв.; 
Плевенска филхармония - 199 000 лв. 

 1.1.2.4.2. Трансфери между бюджети и сметки за 
СЕС в размер на - /-/ 3 039 080 лв.

 1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети 
и сметки за СЕС - /-/ 7 253 773 лева.;

 1.1.2.6. Финансиране на дефицита 12 780 901 лева, 
в т.ч.:

 1.1.2.6.1 Получени краткосрочни заеми от други 
лица в страната - 400 000 лв.;

 1.1.2.6.2 Получени дългосрочни заеми от други лица 
в страната - 20 795 874 лв.;

 1.1.2.6.3 Погашения по краткосрочни заеми от други 
лица в страната - /-/ 400 000 лв.;

 1.1.2.6.4 Погашения по дългосрочни заеми от други 
лица в страната /ФЛАГ/ - /-/ 11 802 445 лв.;

 1.1.2.6.5 Събрани ср-ва и изв.плащания от/за сметки 
за СЕС - /-/ 43 448 лв.

 1.1.2.6.6 Друго финансиране - /-/ 324 916 лв. /Отчисле-
ния към РИОСВ за закриване и изграждане на депа /; 

1.1.2.6.7 Преходен остатък от 2020 година - 4 155 836 лв. 
1.2. По разходите в размер на 125 703 919 лева, раз-

пределени по функции, групи, дейности и видове раз-
ходи, съгласно Приложение № 3;

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер 
на - 84 887 071 лева;

1.2.2. За местни дейности в размер на 37 840 703 
лева, в т.ч.: резерв за непредвидени и/или неотложни 
разходи в размер на 813 460 лева, от които 425 500 лв. 
за осигуряване устойчивост на изпълнени проекти по 
оперативни програми на Европейския съюз;

 1.2.3. Дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности със средства от собствените приходи и от из-
равнителна субсидия в размер на 2 966 145 лева.

2. Приема инвестиционната програма за 2021 година 

/поименен списък на обектите, видовете разходи и из-
точниците на финансиране/ в размер на 9 780 700 лева 
Приложение № 4, като:

 2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия 
за капиталови разходи за 2021 год., вкл. и за изгражда-
не и основен ремонт на общински пътища в размер на 
1 620 150 лева. 

 2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с други 
бюджетни средства и преходни остатъци 5 299 479 лева.;

 2.3. Приема разпределението на средствата от преход-
ни остатъци от целеви трансфери за капиталови разходи 
от 2018 год., 2019 год. и 2020 год. 2 861 071 лева; 

3. Приема бюджети по отделни разпоредители, както 
следва:

3.1. Собствения бюджет на Община Плевен за 2021 
година (включително кметствата: Ласкар, Горталово, 
Къртожабене, Тученица, Тодорово, Ралево и Къшин ), 
Общински съвет - Плевен и второстепенните разпоре-
дители, които не са на делегиран бюджет в размер на 
64 783 713 лева, съгласно Приложение № 3 А;

3.2. Бюджети на заведенията, прилагащи системите 
на делегиран бюджет, съгласно Приложение № 3 Б

3.3. Бюджети на кметствата със самостоятелен бю-
джет, съгласно Приложение № 3 В;

4. Приема разпределението на преходните остатъци 
по разпоредители с бюджети, съгласно Приложения № 
8, № 8 А , № 8 Б и № 8 В;

5. Утвърждава приходите, разходите и числеността 
на персонала на общинските предприятия за 2021 го-
дина - ОП „Жилфонд”, ОП „Център за градска мобил-
ност”, ОП „Акварел”, ОП „Общински медиен център” 
и ОП „Управление на общински земи и гори”, съглас-
но Приложения № 9 А; № 9 Б; № 9 В; № 9 Г и № 9 Д;

6. Приема актуализираната бюджетна прогноза, съ-
гласно Приложения № 11,11А;

7. Определя размери на общински дълг, както следва:
 7.1. Лимит за поемане на нов общински дълг /макси-

мален размер/ - 5 000 000 лв.
 7.2. Лимит за поемане на нов общински дълг чрез 

ФЛАГ /максимален размер/ - 10 000 000 лева.
 7.3. Максимален размер на общинския дълг и об-

щинските гаранции към края на 2021 год. в размер на 
2 850 415 лева .Приложение 7А;

 7.4. Максимален размер на общинския дълг в края 
на 2021 год., поет чрез ФЛАГ, в размер на18 345 459 
лв. Приложение № 7 Б и № 7 Б-1

8. Определя максимален размер на новите задълже-
ния за разходи, които могат да бъдат натрупани през 
2021 година, съгласно чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за пуб-
личните финанси, в размер до 37 000 000 лева.; 

 9. Определя размера на наличните в края на 2021 годи-
на задължения за разходи, на основание чл.94, ал.3, т.1 от 
Закона за публичните финанси в размер до 6 000 000 лв.;

10. Определя максимален размер на ангажиментите 
за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 год., 
съгласно чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните фи-
нанси, в размер до 35 000 000 лв.;

11. Определя размера на наличните към края на 2021 
год. поети ангажименти за разходи, съгласно чл.94, 
ал.3, т.2, в размер до 18 500 000 лв.;

 12. Одобрява индикативен годишен разчет за смет-
ките за средства от Европейския съюз. Приложение 
№10 и поименен списък на инвестиционните обекти, 
финансирани със средства от ЕС. Приложение № 10 А;

13. Определя размера на просрочените задължения 
от 2020 година, които ще бъдат разплатени от бюджета 
на 2021 година - 860 375 лв. и приема план-график за 
обслужване на просрочените задължения. Приложе-
ние № 14;

 14. Определя размера на просрочените вземания, 
които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година 
не по-малко от 250 000 лв.;

15. Определя размера на средствата за културни ме-
роприятия в Културния календар за 2021 година - 333 
300 лв., съгласно Приложение № 13;

 16. Определя средства в група „Физическа култура и 
спорт” „местни дейности“ през 2021 година в размер 
на 440 000 лева, в т.ч. за:

16.1. ДЮШ ОФК „Спартак - Плевен” - 100 000 лв.; 
16.2. ДЮШ „Вихър” гр. Славяново - 10 000 лв.; 
16.3. ДЮШ ФК „Спартак 1919“ - 15 000 лв.;
16.4. ДЮШ БК „Спартак - Пл.” - 60 000 лв.
16.5. „Спортен календар” (Приложение № 16) - 32 

600 лв.; 
16.6. За подпомагане спортните клубове, отговарящи 

на изискванията по Наредба № 33 на Общински съвет 
- Плевен - 200 000 лв.;

16.7. Ученически игри - 15 000 лв.; 
16.8. Финансово осигуряване на класацията „Спор-

тист на годината на Община Плевен“ - 2 000 лв.; 
16.9. Финансово подпомагане на футболни клубове 

от малките населени места към Община Плевен:
16.9.1. ФК „Ясен 2011“, с.Ясен - 1 000 лв.;
16.9.2. ФК „Бенковски“, с.Опанец - 1 000 лв.;
16.9.3. ФК „Чавдар“, с.Бръшляница - 1 000 лв.;
16.9.4. ФК Космос 2004“, с.Гривица - 1 000 лв.
16.10. Маратон на приятелството - 10 000 лв.
17. Определя размера на средствата за:
17.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от 

плановите средства за основна работна заплата на ли-
цата, назначени по трудови правоотношения;

17.2. Представителни разходи за Председателя на 
Общинския съвет - не повече от 1 на сто от общия 
годишен размер на разходите за издръжка за дейност 
„Общинска администрация”;

17.3. Представителни разходи за Кмета на Община 
Плевен - не повече от 2 на сто от общия годишен раз-
мер на разходите за издръжка за дейност „Общинска 
администрация”;

17.4. Представителни разходи за кметове на кмет-
ствата и кметски наместници - не повече от 2 на сто 
от общия годишен размер на разходите за издръжка за 

дейност „Общинска администрация” по бюджета на 
кметството или бюджетната сметка;

17.5. Определя доплащане към храната в детска 
млечна кухня - 0,50 лв. на 1 храноден.

17.6. Определя, считано от 01.01.2021 година, след-
ните среднодневни хранителни оклади, за храната на 
децата в детските ясли, детските градини, обединени-
те детски заведения и ползващите услугите на Дома-
шен социален патронаж, както следва:

17.6.1. За детски ясли и ДГ в размер на 2,60 лева;
17.6.2. За седмични детски ясли и ДГ в размер на 2,80 

лева;
17.6.3. За едно лице, ползващо услугите на Домашен 

социален патронаж - 2,70 лева.
17.7.1. Определя максимални цени за закупуване на 

работно облекло на работниците и служителите по 
трудови правоотношения, финансирани от Бюджета на 
Община Плевен през 2021 година в размер 250 (двеста 
и петдесет) лева.

17.7.2. Определя максимални цени за закупуване на 
представително облекло на педагогическия персонал 
по трудови правоотношения, финансирани от Бюдже-
та на Община Плевен през 2021 година, в размер на 
430 /четиристотин и двадесет/ лева.

 17.7.3. Определя максимални цени за закупуване 
на работно облекло на непедагогическия персонал по 
трудови правоотношения, финансирани от Бюджета на 
Община Плевен през 2021 година, в размер на 320 /
триста и двадесет/ лева;

 17.8. На пътуващите служители, притежаващи спе-
циалност и квалификация: лекар, медицинска сестра, 
счетоводител, специалист по бюджета, финансите, чо-
вешките ресурси и социалните услуги, специалист “ГР 
и ВО”, служители в културните институти и събирачи 
на приходи, ако няма кандидати от населеното място, 
съгласно длъжностната характеристика  се  заплащат 
част от транспортните разходи от местоживеенето до 
местоработата и обратно, когато те се намират в раз-
лични населени места, както следва:

- 90 на сто до гр. Славяново и с. Беглеж;
- 85 на сто за всички останали населени места.
17.9. Упълномощава Кмета на Общината да утвърж-

дава поименни списъци на работниците и служители-
те, които могат да използват безплатен превоз в рамки-
те на населеното място при изпълнение на служебните 
си задължения, произтичащи от характера на трудова-
та им дейност.

17.10. От Общинския бюджет да се изплащат помо-
щи за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз 
на покойника, надгробен знак, изкопаване и закопава-
не на гроб в размер до 250 (двеста и петдесет) лева. 
Помощта да се предоставя за починали самотни, без 
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени 
в заведения за социални услуги, регистрирани в служ-
бите за социално подпомагане лица.

17.11. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
извършва разходи до 300 лева за еднократни помощи 
на нуждаещи се жители от община Плевен.

17.12. При навършване на 100 (сто) годишна възраст 
на жител да се предоставят 500 (петстотин) лева от об-
щинския бюджет.

17.13. На първото родено дете през 2021 година в 
Община Плевен, на което родителите са пълнолетни 
граждани и с постоянен и настоящ адрес на терито-
рията на Общината, да се предоставят 600 лева от об-
щинския бюджет. 

18. Определя второстепенните разпоредители с бю-
джет, съгласно Приложение № 12.

При промяна на лицата - ръководители на съответни-
те структурни звена -второстепенни разпоредители с 
бюджет през 2021 година, възлага на Кмета на Общи-
ната да извърши съответните промени.

19. Възлага на Кмета на Общината:
19.1. Да определи конкретните права и задължения 

на второстепенните разпоредители с бюджет през 
2021 година;

19.2. Да ограничава или да спира финансиране на 
бюджетни организации и звена при нарушаване на 
бюджетната и финансова дисциплина и разписаните 
правила по Системата за финансово управление и кон-
трол, до преустановяване на нарушението / чл.130 от 
Закона за публичните финанси и чл. 45, ал.1 от Наред-
ба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодиш-
на бюджетна прогноза за местните дейности и за съ-
ставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Плевен/;

19.3. Да актуализира общинския бюджет с разме-
ра на постъпилите средства от дарения и спонсорства, 
в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;

19.4 Да извършва промени по бюджета на Община 
Плевен с размера на възстановените средства от РИ-
ОСВ от отчисленията по ЗУО, натрупани по сметката 
на Общината; 

19.5. Да кандидатства за средства от Централния бю-
джет и други източници за финансиране и съфинанси-
ране на общински програми и проекти;

19.6. Да публикува Бюджета на Община Плевен на 
интернет страницата на Общината в срок до 10 работ-
ни дни след приемането му от Общинския съвет;

19.7. Да представи Бюджета на Общината на Сметна-
та палата и Министерство на финансите в срок до един 
месец от приемането му;

19.8. Да представя пред Общинския съвет периодично 
информация за извършените промени по т. 20.1 и т. 20.2;

20. Оправомощава Кмета на Община Плевен да из-
вършва компенсирани промени /чл. 125 от Закона за 
публични финанси и чл. 40 от Наредба № 10 на Об-
щински съвет-Плевен/:

20.1. В частта на делегираните от държавата дей-
ности - между утвърдените показатели за разходите в 
рамките на една дейност, с изключение на дейностите 
на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и 
няма просрочени задължения в съответната делегира-
на дейност;

20.2. В частта на местните дейности - между утвър-
дените разходи в рамките на една дейност или от една 
дейност в друга, без да изменя общия размер на раз-
ходите;

20.3. Да направи Предложение до Министъра на Фи-
нансите по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година за 
трансформиране на целева субсидия за капиталови 
разходи в трансфер за финансиране на разходи за из-
вършването на неотложни текущи ремонти на общин-
ски пътища и улична мрежа;

20.4. Да се разпорежда с бюджетния резерв;
20.5. Да кандидатства за средства по структурни и 

други фондове на Европейския съюз, по национални 
програми и други източници за реализиране на годиш-
ните цели на Общината за изпълнение на Общинския 
план за развитие;

20.6. Да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободните средства по Общинския бюджет 
и други сметки, с които да се финансират плащания 
по проекти, финансирани със средства от Европейския 
съюз и по други международни програми, както и за 
текущи разходи през годината. Средствата да бъдат 
възстановявани при верифициране на разходите. 

21. Да сключи договори с Министерство на култура-
та за разчетената субсидия по бюджета на общината 
за ДКТ „Ив. Радоев” и Плевенска филхармония; 

22. Да се осигурят средства от местните приходи 
през 2021 год. за:

22.1. Подпомагане дейността на Асоциация „Диабет” 
в размер до 4 000 лв.;

22.2. Подпомагане дейността и за мероприятия под 
патронажа на Община Плевен със Съюз на слепите в 
размер до 3 000 лв.;

22.3. Подпомагане дейността и участие в мероприятия 
на Клубовете на пенсионера и хората с увреждания на 
територията на община Плевен, Съюза на пенсионерите 
- Плевен и Ветераните спартакисти в размер до 7 000 лв.;

22.4. За подпомагане на дейността и за съвместни ме-
роприятия с Община Плевен на други обществени ор-
ганизации до 25 000 лв., в т. ч. подпомагане дейността 
на Мото клуб „Огнени сенки” за провеждане на Мото 
събор до 5 000 лв.;

22.5. Подпомагане на младежки инициативи и 
включването им в Календар за младежки дейности на 
Община Плевен в размер до 10 000 лева;

22.6. За покриване стойността на картите за пътуване 
на Почетни и Заслужили граждани на Община Плевен 
по всички тролейбусни линии на „Тролейбусен транс-
порт” ЕООД - Плевен в размер до 5 000 лв.;

22.7. За подпомагане организацията и провеждането 
на празниците в населените места в община Плевен:

- за гр. Славяново - до 2 000 лв.;
- за населени места с население над 1 000 жители по 

НА - до 1 800 лв.;
- за населени места с население от 500 до 1 000 жите-

ли по НА - до 1 600 лв.;
- за населени места с население под 500 жители по 

НА - до 1 400 лв.
22.8. За подпомагане участието в състезания на деца 

с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Об-
щински съвет - Плевен - до 20 000 лева.

22.9. Трансфер на 30 000 лева за ремонтни дейности 
по обособяване на Втора районна служба - „ПБЗН” - 
гр. Плевен“.

23. Утвърждава числеността на персонала, съгласно 
Приложения № 5 и № 6

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 94, ал. 2, 3 и 4 и чл. 39 от Закона за публичните фи-
нанси, чл. 3 и чл. 4 от Закона за общинския дълг и чл. 
32, ал. 3, 4 и 5 и чл. 15 от Наредба № 10 за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпъл-
нение и отчитане на бюджета на Община Плевен и във 
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 год. и ПМС № 408/2020 
год. за изпълнението на държавния бюджет на Репу-
блика България за 2021 година, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0639/15.02.2021 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 
24, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 462/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Освобождаване частично от задъл-

жения за наемни вноски лица, наематели на обекти 
публична общинска собственост в учебни заведения, 
които са ограничили дейността си, съгласно Запо-
вед № РД-01-718/18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-
52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.6в от Закона за мерки-
те и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. и за преодоляване на последиците

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за намаляване с 50% месечните на-
емни вноски на наематели на общински имоти /бю-
фети за закуски/ в учебните заведения за периода от 
01.01.2021 г. до 30.04.2021 г. или до пълното възобно-
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вяване на присъствения учебен процес.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл.6в от Закона за мерките и действията 
по време на извънредното положение, обявено с реше-
ние на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за пре-
одоляване на последиците, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0643/16.02.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 24, 
точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 463/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъж-

ността кмет на кметство с.Ясен
На основание на основание чл.42, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Избира Силвия Александрова Иванова за времен-
но изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Ясен за 
срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
на основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, по предложение 
от Мартин Митев - Председател на Общински съвет - 
Плевен, с вх.№ ОбС-0635/16.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 24, точка 11 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 464/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Сключване на договор за наем със 

Сдружение „Ловно-рибарско дружество Плевен” за 
възмездно ползване на обект „Приют за безстопан-
ствени кучета” в местността „Комудара” от зем-
лището на с.Къшин

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във вр. с чл.40, ал.4 и чл.41, ал.2-4 от 
Закона за защита на животните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Оправомощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за наем със Сдружение „Ловно - рибарско 
дружество Плевен“, ЕИК 114129102, чрез който на об-
щината да бъде предоставен възмездно обект „Приют 
за безстопанствени кучета“, находящ се в землището 
на с.Къшин, местността „Комудара“, състоящ се от:

- част от поземлен имот 41037.20.13, представляващ 
волиера за животните с площ 2 декара;

- сграда с идентификатор 41037.20.13.1, със застрое-
на площ 309 кв.м., и 

- сграда с идентификатор 41037.20.13.2, със застрое-
на площ 23 кв.м.

2. Договорът по т.1 да бъде сключен за срок от 10 
години, при месечна наемна цена в размер на 1 000 
(хиляда) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция във вр. с чл.40, ал.4 и чл.41, ал.2-4 от Закона за 
защита на животните, по предложение от Георг Спар-
тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0663/22.02.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 24, 
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 № 465/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг 

или конкурс на „Ученически отдих и спорт” ЕАД с 
ЕИК 175030371, недвижим нежилищен имот - частна 
общинска собственост - стая №441, находящ се на V 
етаж от административната сграда на ул. „Дими-
тър Константинов” №23, гр.Плевен, актуван с АОС 
№ 39762/25.11.2013 год.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.14, ал.6, изречение 1-во от Закона 
за общинската собственост и чл.17, ал.1 от Наредба 
7/2005 г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем на „Ученически отдих и 
спорт“ ЕАД с ЕИК 175030371 без публичен търг или 
конкурс, по цени, определени в Наредба №17 от Об-
щински съвет -Плевен, недвижим, нежилищен имот 
- частна общинска собственост, представляващ част 
от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.765.2.8 - стая №441 с площ 16,20 кв.м., на-
ходящ се на V-ти етаж от административната сграда на 
ул. „Димитър Константинов“ №23, гр.Плевен, актуван 
сАОС №39762/25.11.2013 год., за срок от 2 (две) години.

2. Консумативните разходи, свързани с текущото об-
служване и поддръжка на имота, както и такса битови 

отпадъци за имота са за сметка на „Ученически отдих 
и спорт“ ЕАД.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълно-
мощено от него длъжностно лице да сключи договор 
за наем на имота по т.1, съгласно действащите разпо-
редби и условията по предходните точки.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.14, ал.6, изречение 1-во от Закона за общин-
ската собственост и чл.17, ал.1 от Наредба 7/2005 г. на 
Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0664/22.02.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 24, 
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 № 466/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на недвижим имот - обект 

на изпълнително производство, представляващ 
250/5398 идеални части от поземлен имот с иденти-
фикатор 56722.652.662, ведно с целия четвърти етаж 
от построената в имота административна сграда, с 
идентификатор 56722.652.662.6.6, с административен 
адрес гр. Плевен, ул. „Георги Кочев”, във връзка с пога-
сяване на задължение на длъжника „КЛАУДИ” ЕООД, 
ЕИК 114120765, по изпълнително дело №160037481/2016 
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 Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.34, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, във вр. с чл.254, ал.9 от ДОПК и чл.5, 
т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба 7/2005 г. за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи недвижими имот, собственост 
на длъжника „КЛАУДИ“ ЕООД, ЕИК 114120765 - 
250/5398 идеални части от поземлен имот с идентифи-
катор 56722.652.662, ведно с целия четвърти етаж от 
построената в имота административна сграда с иден-
тификатор 56722.652.662.6.6, с административен ад-
рес гр. Плевен, ул. „Георги Кочев”, с цел погасяване на 
задължения по изпълнително дело №160037481/2016 
г. по описа на ТД на НАП Велико Търново, офис Пле-
вен, при цена в размер на 160 000 лв., представляваща 
50% от първоначалната тръжна цена.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 
вр. с чл.254, ал.9 от ДОПК и чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 
от Наредба 7/2005 г. за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0661/18.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 24, точка 14 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 467/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сграда построена върху об-

щински поземлен имот с идентификатор 53583.201.274, 
находяща се в с. Опанец, ул. „Иван Нанов” №12

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.66 във връзка счл.33 от Закона за соб-
ствеността, чл.34, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост и чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 от Наредба 7/2005 
г. за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Венелин Иванов Ванков, на-
следник на Иван Великов Ванков, недвижими имот с ад-
министративен адрес: с.Опанец, ул. „Иван Нанов“ №12, 
представляващ: двуетажна масивна жилищна сграда - ед-
нофамилна с идентификатор 53583.201.274.1, попадаща 
в поземлен имот с идентификатор 53583.201.374 - УПИ 
І, кв.6 по регулационния план на селото, за сумата от 
67 000 (шестдесет и седем хиляди) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.66 
във връзка счл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 
от Закона за общинската собственост и чл.5, т.2 във вр. 
с чл.6, т.1 от Наредба 7/2005 г. за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0667/22.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 24, точка 15 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 468/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №425/28.01.2021 

г. на Общински съвет - Плевен На основание чл.21, 

ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§1. Изменя Решение №425/28.01.2021 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, както следва:

1. Изменя т.1 на Решение №425/28.01.2021 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, като придобива следната редакция:

„1. Дава съгласие Община Плевен да кандидатства 
за външно финансиране (комбинирано финансира-
не) с проект „Обновяване, оборудване и прилагане 
на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя По-
пова”, гр. Плевен” по Процедура на директно пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегри-
рани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020”, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и ин-
тегрирано градско развитие“, Инвестиционен прио-
ритет 3 „Градска среда”, Група дейности „Културна 
инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., за обект „Проект за основен ре-
монт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, 
достъпна среда и пристройка на сградата на зала „Катя 
Попова“, град Плевен, пл. „Възраждане“ №4, ПИ с 
идентификатор 56722.659.865.1, разположен в УПИ ІІ, 
стр.кв.86а по плана на Плевен.“

2. Изменя т.3 на Решение №425/28.01.2021 г. на Общин-
ски съвет - Плевен, като придобива следната редакция:

„т.3 Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия във 
връзка с изпълнението на 

т. 1 и т.2., както и действията по ЗУТ за обект „Проект 
за основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна 
ефективност, достъпна среда и пристройка на сградата 
на зала „Катя Попова“, град Плевен, пл. „Възраждане“ 
№4, ПИ с идентификатор 56722.659.865.1, разположен 
в УПИ ІІ, стр.кв.86а по плана на Плевен.“

§2. В останалата част Решение №425/28.01.2021 г. на 
Общински съвет - Плевен остава непроменено.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0589-1/25.02.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 24, 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 № 469/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финан-

сова помощ на Петя Диянова Христова
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 2021 година, в размер 
на 500 (петстотин) лева на Петя Диянова Христова.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Зако-
на за местното самоуправление и местната админи-
страция, по предложение от Постоянната комисия по 
„Здравеопазване и социална политика“, с вх.№ ОбС-
0662/23.02.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 24, 
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 № 470/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на мери, па-

сища и ливади от общинския поземлен фонд за сто-
панската 2021-2022 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 37о, ал.4 във вр. чл. 37и от Зако-
на за собствеността и ползването на земеделски земи, 
предлагам на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема Годишен план за паша за ползването на 
мери, пасища и ливади в землищата на Община Пле-
вен за 2021г., както следва: 

1. Перспективният експлоатационен план за паша в 
землищата на Община Плевен е съобразен с допусти-
мото натоварване за видовете животни, определен с 
Национални стандарти за поддържане на земята в до-
бро земеделско и екологично състояние.

1.1 Допустимото натоварване на мерите, пасищата 
и ливадите при спазване на изискванията на чл. 37 
„и”, ал. 4 от ЗСППЗ се разпределя между правоима-
щите, които имат регистрирани животновъдни обек-
ти в съответното землище, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни селскостопански животни, в 
зависимост от притежаваните или ползвани на правно 
основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 
дка за 1 животинска единица в имоти от първа до се-
дма категория и/или до 30 дка за 1 животинска едини-
ца в имоти от осма до десета категория. На правоима-
щите лица, които отглеждат говеда с предназначение 

за производство на месо и животни от местни (авто-
хтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 живо-
тинска единица в имоти от първа до седма категория и 
до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до 
десета категория. На правоимащи лица, отглеждащи 
говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за 
подпомагане по дейности от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично земеделие“ и „Плащане 
за поддържане на биологично земеделие, включени в 
направление биологично земеделие“ се разпределят 
имоти до 0,15ЖЕ/ХА, независимо от категорията на 
имотите.

1.2. Мерки, свързани с пашуването:
1.2.1. При свободна паша се спазват следните основ-

ни положения:
- начало на пашата - в края на фаза на вретенене на 

тревните култури при височина на тревостоя 8 - 10 см 
за овцете и на 15 см за крави;

- да не се допуска паша на животните през ранна про-
лет и късна есен;

- при силно охрастени пасища да се прилагат т.нар. 
целенасочена паша в началото на вегетацията;

- да не се допуска струпване на животните на едно и 
също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2. При регулирана паша се прави парцелиране 
при спазване на следните основни положения: 

- броят на животните да се съобрази с продуктивното 
състояние на пасището;

- брой, големина и форма на парцелите зависят от 
периода на възстановяване на тревостоя - при сухи ус-
ловия броят им е от 10 до 17 дни, а при поливни - от 
5 до 10 дни;

- пашата започва при достигане на пасищна зрялост 
на тревите;

- животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
- пашата приключва при използване на 75 % от тре-

востоя;
- след всяко използване на парцела се почива 20 - 30 

дни при поливни условия и 40 - 50 дни при сухи ус-
ловия.

1.2.3. Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:
- редуване по години;
- двуполна система, при която площта се разделя на 

две части - в едната се пасе до края на юли, а другата 
се коси, след което начинът на ползване на парцела се 
сменя.

2. Маршрутите за движение на селскостопански жи-
вотни до местата за паша да се ползват съществуващи-
те прокари, полски пътища и горски пътища.

3. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на 
мерите, пасищата и ливадите:

3.1. Да не се допуска строителството в мерите и па-
сищата без промяна на предназначението им с реше-
ние на Общински съвет.

3.2. При построяването на навеси следва да се спаз-
ват разпоредбите на Закона за устройство на терито-
рията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема 
земеделска земя - нива.

3.4. Кметът на населеното място и специализираните 
органи да осъществяват контрол за провеждането на 
мероприятията по осигуряването на пожарна безопас-
ност в мерите, пасищата и ливадите. Мероприятията 
по осигуряване на пожарна безопасност се извършва 
за сметка на ползвателите при сключен договор за 
ползването им.

3.5. Почистване от камъни:
- при равни терени почистването да се извършва ръч-

но, като се събират на купчинки и след това се изнасят;
- при стръмни и застрашени от ерозия терени събра-

ните камъни се подреждат по кордони - тераси по хо-
ризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6. Възстановяването на изоставени пасища (чрез 
умерена паша или косене).

3.7. Почистване от храсти:
- чрез целенасочена паша;
- механично почистване чрез изрязване.
3.8. Борба с плевелна растителност:
- чрез навременна коситба;
- регулирана паша;
- окосяване на неопасаната трева.
3.9. Регулиране на водния режим при заблатени площи:
- чрез диги или мрежа от открити канали за отводня-

ване за ускоряване на повърхностния отток.
4. Ветеринарна профилактика се прилага при дока-

зано заболяване на животните, причинено от кърлежи. 
За целта заразените пасища се поставят в изолация и 
не се допуска паша на животните в заразени участъци. 
При необходимост, да се премине към химизация на 
неблагополучните райони със специфични ветеринар-
ни препарати.

5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, 
предназначени за изкуствени пасища, да се засяват с 
подходящи тревни смески.

6. Охраната на наетите пасища, мери и ливади от об-
щински поземлен фонд е за сметка на ползвателите.

7. Режим за ползване, забрани и ограничения:
7.1. Въвеждат се ограничения за ползването на паси-

ща, включени в Натура 2000, като се забранява:
- превръщането на мерите, пасищата и ливадите в 

обработваеми земи;
- коситба в размножителния период на птиците;
- използването на забранени торове и препарати за 

растителна защита;
- унищожаване на видове от флората - късане, изко-

реняване, изкопаване или сеч;
- преминаване и престой на моторни превозни сред-

ства;
- паша на животни над допустимия вид и брой;
- изхвърлянето на селскостопански, битови и други 

отпадъци в и до синорите.
7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50 % 
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или при хвойново покритие на 50 %, стадата задължи-
телно се пренасочват към друго пасище.

7.3. Косенето на мерите, пасищата и ливадите да 
се извършва до 15 юли, минимум една коситба за съ-
ответната година. Допуска се, след задължителната 
коситба, поддържане и чрез паша. Косенето да се из-
вършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, 
като се започва от средата към периферията.

II. Дава съгласие за предоставяне под наем на мери, 
пасища и ливади от общинския поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване. 

III. Определя ред и условия за предоставяне на мери, 
пасища и ливади от ОПФ, както следва: 

1. На собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, реги-
стрирани в Интегрираната информационна система 
на Българската агенция по безопасност на храните 
(БАБХ) - без търг, след подадено заявление по образец 
до кмета на Общината, в срок до 10 март. В заявление-
то се посочва размера и местонахождението на имоти-
те, които желаят да ползват под наем. Към заявлението 
задължително се прилагат следните документи:

- Заявление /по одобрен образец/ по чл. 37 и, ал.5 от 
ЗСПЗЗ;

- Приложение № 1 - Опис на видовете и броя пасищ-
ни селскостопански животни, отглеждани в животно-
въден обект (постоянен обект) №............., регистриран 
в Интегрирана информационна система на БАБХ;

- Приложение № 2 - Опис на собствени и ползвани 
имоти с начин на трайно ползване - мери, пасища и 
ливади.

2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни сел-
скостопански животни, които колективно ще ползват 
мерите, пасищата и ливадите - без търг. Договорите се 
сключват от кмета на Община Плевен след представя-
не на списък от кметовете на населени места.

3. На собственици на пасищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ, след задоволяване на нуждите по т.1 
и т.2 - след провеждане на търг, съгласно чл.37и, ал.13 
от ЗСПЗЗ. Договорите се сключват от кмета на Общи-
на Плевен за срок от една стопанска година.

4. На собственици на пасищни селскостопански жи-
вотни и на лица, поели задължението да ги поддържат 
в добро земеделско и екологично състояние - след про-
веждането на търг, съгласно чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ. 
Договорите се сключват от кмета на Община Плевен 
за срок от една стопанска година.

5. Търговете по този раздел се провеждат от Кмета 
на Община Плевен. 

IV. Определя годишна наемна цена на мери, пасища 
и ливади от ОПФ на земеделски стопани, отглеждащи 
колективно и индивидуално пасищни селскостопански 
животни, в размер на пазарна наемна цена на имот, оп-
ределени от лицензиран оценител, съгласно Приложе-
ние №1, неразделна част от настоящото Решение. 

V. Определя първоначална тръжна годишна наемна 
цена за провеждане на търгове в размер на пазарна 
наемна цена на имот, определени от лицензиран оце-
нител, съгласно Приложение №1, неразделна част от 
настоящото Решение.

VI. Определя срок на договорите за наем на мери, па-
сища и ливади от ОПФ, както следва:

- 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 
2021/2022 г.: за собственици или ползватели на живо-
тновъдни обекти с пасищни селскостопански живот-
ни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ, и за земеделски стопани, отглежда-
щи пасищни селскостопански животни, които колек-
тивно ще ползват мери, пасища и ливади. Договорите 
се сключват от кмета на Общината.

- 1 /една/ стопанска година (за стопанската 2021/ 2022 
г.): за земеделски стопани, отглеждащи пасищни сел-
скостопански животни и за лица, поели задължението 
да ги поддържат в добро земеделско и екологично със-
тояние, след провеждане на търг и договор, сключен от 
кмета на Община Плевен.

VII. Контролът по изпълнение на договорите по т. 
VІ за съответните землища се възлага на кметовете и 
кметските наместници на населените места.

VIII. Договори за наем на мери, пасища и ливади от 
ОПФ със земеделски стопани, отглеждащи пасищни 
селскостопански животни в регистрирани животно-
въдни обекти в Интегрирана информационна система 
на БАБХ, се сключват след подадено заявление с при-
ложени изискуемите по т. IIІ документи. При сключва-
нето на договорите служебно се удостоверява, че ли-
цето-наемател няма задължения към Община Плевен 
по ЗМДТ, към Националната агенция по приходите, за-
дължения към Държавен фонд „Земеделие”, Държавен 
поземлен фонд, няма задължения от предходни години 
за ползване на земи от общински поземлен фонд и за 
земи по чл.37в, ал.3, т.2. 

IX. Възлага на кмета на Община Плевен да извърши 
необходимите действия за правилно и законосъобраз-
но провеждане на процедурите по отдаване под наем 
на мери, пасища и ливади от ОПФ и да сключи съот-
ветните договори.

Неразделна част от настоящото решение са:
Приложение № 1 - Средна пазарна наемна цена за 

землищата на Община Плевен и /или пазарна наемна 
цена на имот, определени от лицензиран оценител. 
Приложението се намира в ОП „Управление на об-
щински земи и гори“ и е на разположение на заинте-
ресованите лица.

Приложение № 2 - карти за ползването на мерите и 
пасищата по физически блокове, определени в Систе-
мата за идентификация на земеделските парцели. При-
ложението се намира в ОП „Управление на общински 
земи и гори“ и е на разположение на заинтересованите 
лица.

Приложение № 3 - списък с данни за земеделските 

стопани или техни сдружения, регистрирани като юри-
дически лица, отглежданите от тях животни, съгласу-
ван с ОДБХ - Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл. 37о, ал.4 във вр. чл. 37и от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, пред-
лагам на Общински съвет - Плевен, по предложение 
от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0638/12.02.2021 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 
24, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 471/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез 

продажба на общинската част от поземлен имот 
с идентификатор 56722.664.22 - УПИ ІІІ - 6252, 
кв.259а, находящ се в гр.Плевен, ул. „Шейново“ №16

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеността, чл.8, ал.9, 
чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, 
ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съ-
вет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имотите - общинска собственост в Общи-
на Плевен през 2021 г. на Общински съвет - Плевен, в 
частта й по раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община 
Плевен има намерение да продаде”, със следния имот:

172 кв.м ид. части от незастроен поземлен имот с 
идентификатор 56722.664.22, целият с площ 577 кв.м, 
с административен адрес гр. Плевен, ул. „Шейново” 
№16, урбанизирана територия, с начин на трайно полз-
ване: за друг вид застрояване, съставляващ УПИ ІІІ-
6252 в кв.259а по плана на града, отреден за жилищно 
строителство, актуван с АЧОС №42269/22.06.2017г. 

2. Предлага на съсобствениците на имота по т.1 в 
срок от един месец след уведомяване за настоящето 
решение на Общински съвет - Плевен да заявят съгла-
сие или отказ за изкупуване на частта - собственост на 
Община Плевен, при продажна цена в размер на 40 420 
(четиридесет хиляди четиристотин и двадесет ) лева. 

3. При заявено съгласие за изкупуване от един или 
няколко съсобственици, оправомощава Кмета на об-
щината да издаде заповед и сключи договор за про-
дажба на общинската част от имота, при посочената в 
т.2 продажна цена. 

4. Липсата на изрични заявления от съсобствениците 
в указания срок да се счита за отказ за изкупуване на 
общинската част от имота.

5. При отказ от изкупуване от страна на всички съсоб-
ственици, имотът по т.1 да се продаде след провеждане 
на публичен търг с тайно наддаване, чрез предвари-
телно представяне на предложенията от участниците 
в администрацията на Община Плевен, при начална 
тръжна цена в размер на лева без ДДС и размер на де-
позита за участие 45 000 (четиридесет и пет хиляди 
лева) лв. и размер на депозита за участие 4 500 лв.

6. Оправомощава Кмета на Община Плевен да орга-
низира провеждането на търг и сключи договор за про-
дажба на общинската част от имота по т.1 съобразно 
настоящето решение и нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 от За-
кона за собствеността, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 
от ЗОС, 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 предложе-
ние от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0623/03.02.2021 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 
24, точка 19 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 472/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предложение относно учредяване до-

пълнително право на строеж за изграждане на прис-
тройка към „Търговски комплекс“ върху общински не-
движим имот с идентификатор 56722.664.181 - част 
от УПИ І, кв. 269 по плана на гр.Плевен, ул. „Сан Сте-
фано“ №20 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.154 от Закона за устройство на 
територията, във връзка с чл.37, ал., т.4 от Закона за 
общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди в полза на „ТОМАРК“ ЕООД, ЕИК 
114678503, със седалище и адрес на управление град Пле-
вен, ул. „Хан Крум“ №17, възмездно безсрочно допълни-
телно право на строеж за изграждане на пристройка със 
застроена площ 99,30 кв.м. (деветдесет и девет кв.м. и 
тридесет кв.см.) към „Търговски комплекс“ собственост 
на „ТОМАРК“ ЕООД, разположен в УПИ І, кв.269 по 
плана на град Плевен, съгласно виза от 14.01.2021 г. на 
Главния архитект на Община Плевен.

2. Правото на строеж да се учреди за сумата от 15 000 
(петнадесет хиляди) лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за учредяване възмездно допълнително право 

на пристрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото ре-
шение и нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.154 от Закона за устройство на територията, във 
връзка с чл.37, ал., т.4 от Закона за общинската соб-
ственост, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0628/05.02.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.02.2021 г., Протокол № 24, точка 20 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 473/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на надстрояване на 

съществуваща сграда върху общински поземлен имот 
с идентификатор 47963.501.616 - УПИ VІІ, кв.8 по 
плана на с.Мечка, община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, и чл.59, ал2 и ал.3 от Наредба 
№ 7/2005г. на Общински съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди в полза на Кооперация за земеделско 
производство, търговия и услуги „Мечка-94” с ЕИК 
114040301, възмездно право на надстрояване с площ 
от 158,00 кв. м, върху общински поземлен имот с иден-
тификатор 47963.501.616, съставляващ УПИ VII, кв.8 
по плана за регулация на с.Мечка, община Плевен, 
актуван с АОС № 43409/19.08.2020 г., за изграждане 
на „Фотоволтаична ел.централа до 30 kW” върху по-
крива на административна сграда с идентификатор 
47963.501.616.1, съгласно виза за проектиране от 
06.03.2020 г. на Главния архитект на Община Плевен.

2. Правото на надстрояване да се учреди за сумата от 
314 (триста и четиринадесет) лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за учредяване възмездно право на надстроява-
не, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и норма-
тивните изисквания. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, и чл.59, ал2 и ал.3 от Наредба № 7/2005г. 
на Общински съвет Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0642/15.02.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 24, 
точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 474/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване за 

изграждане на пристройка към съществуващ гараж 
№4 върху общински поземлен имот с идентификатор 
56722.662.80 - УПИ ІІ, кв. 386, град Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от За-
кона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл.38, ал.2 във чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост и чл.59, ал.1 от Наредба № 7/2005г. 
на Общински съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди в полза на Цветан Пламенов Цве-
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1 в зелената площ пред бензиностанция Еко, бул. Христо Ботев, между ОК 
442-ОК 434 (трета зона); 86,40 259,20

2 в зелената площ на пл. Свободата, между сградата на електроснабдяване 
и СИЦ (централна зона); 144,00 432,00

3 между ОК 4233 - 4232 по бул. Русе, след ул. Магнолия (трета зона); 86,40 259,20

4 пред парапета на р. Тученица, срещу сградата на Водно стопанство, между 
ОК 124в - ОК 628а, ул. Дойран (първа зона); 115,20 345,60 

5 ПИ с идент. 56722.660.889 по КККР, зелената площ между ул. Св. Св. Ки-
рил и Методий и бул. Христо Ботев (втора зона); 100,80 302,40

6 парапета на р. Тученица, ул. Дойран, преди ул. Заменхов, срещу сградата 
на ДСК (първа зона); 115,20 345,60

7 до ОК 1931, в зелената площ при моста за ж.к. Сторгозия (втора зона); 100,80 302,40

8 в зелен остров между ул. Д-р Заменхов и ул. Васил Левски, в близост до 
ОК 619, срещу Драматично-куклен театър (централна зона); 144,00 432,00

9 при кръстовище на ул. Данаил Попов и ул. Димитър Константинов, между 
ОК 944-ОК 2275-ОК 2276-ОК-945 (първа зона); 115,20 345,60

10
между ОК 1071-1317 зелената площ при кръговото кръстовище на ул. 
Дойран и ул. Васил Левски, срещу бензиностанция Шел, в близост до ОК 
1071, обозн. като № 2 (първа зона);

115,20 345,60

11 между ОК4235-4234 по бул. Русе, след ул. 12-ти август (трета зона); 86,40 259,20
12 в близост до ОК 4230 по бул. Русе (трета зона); 86,40 259,20

13 РИЕ - собственост на Община Плевен, на бул. Сторгозия, при разклона на 
Лозаро - винарска изба (трета зона); 86,40 259,20

14 пред парапета на р. Тученица, ул. Дойран, след ул. Д-р Заменхов, посока 
Кооперативен пазар (първа зона); 115,20 345,60

ТАБЛИЦА КЪМ Р Е Ш Е Н И Е № 475/25.02.2021 г., гр. Плевен, точка II

танов от гр.Плевен възмездно право на пристрояване 
върху площ от 4,51 кв. м, представляваща част от об-
щински поземлен имот с идентификатор 56722.662.80, 
с административен адрес гр. Плевен, ул. „Гевгели” № 
1, съставляващ УПИ ІI в кв.386 по плана за регула-
ция, актуван с акт за частна общинска собственост № 
42524/01.03.2018 г., за разширяване на съществуващ 
гараж №4, представляващ самостоятелен обект в сгра-
да с идентификатор 56722.662.80.2.12, по одобрен на 
09.12.2020 г. от Главния архитект на Община Плевен 
инвестиционен проект. 

2. Правото на пристрояване да се учреди за сумата от 
300 (триста) лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за учредяване възмездно право на пристроява-
не, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и норма-
тивните изисквания. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.38, ал.2 във чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.59, ал.1 от Наредба № 7/2005г. на 
Общински съвет Плевен, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0641/15.02.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 22, 
точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 475/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на 1 бр. реклам-

но-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове), 
собственост на Община Плевен и 13 бр. РИЕ за раз-
полагане на преместваеми съоръжения, публична об-
щинска собственост, по плана на гр. Плевен, по реда 
на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията, чл.28, ал.4, т.4, чл. 35, ал.1 и ал. 2 от Наред-
ба № 15 на Общински съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 
79, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години - 1 
(един) бр. РИЕ (рекламно-информационни елементи) 
(билборд) - собственост на Община Плевен (позиция 
13) и 13 (тринадесет) бр. РИЕ за разполагане на пре-
местваеми съоръжения, по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ 
- публична общинска собственост, находящи се по 
плана на гр. Плевен, съгласно схеми за разполагане, 
съгласувани на 05.02.2021 г. и 12.02.2021 г. от Гл. архи-
тект на Община Плевен.

ІІ. Приема начални тръжни месечни цени за отдаване 
под наем собствени РИЕ и за поставяне на премества-
еми съоръжения, както следва:

ВИЖ ТАБЛИЦАТА

ІІІ. Приема депозит за участие в размер на 5 на сто 
от началната месечна наемна цена (с вкл. ДДС) по т. II, 
изчислен за целия период на договора.

ІV. Отдаването под наем на собствени РИЕ и за раз-
полагане на преместваемите съоръжения по т. І и т. 
II да се извърши по реда на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество, на Общински съвет - Плевен, чрез 
публичен търг с тайно наддаване чрез предварително 
представяне на предложенията на участниците в ад-
министрацията на Община Плевен и начални тръж-
ни месечни наемни цени, съгласно т. ІІ и депозити за 
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участие, съгласно т. ІІІ. 
V. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи 

комисия, която да организира и проведе търга.
VІ. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-

мощено от него лице да сключи договорите за наем 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 и 
чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 57, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.28, ал.4, 
т.4, чл. 35, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 15 на Общински 
съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 2 
от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по предло-
жение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0645/16.02.2021 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 
22, точка 24 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 476/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на нови схеми за разполагане 

на преместваеми съоръжения, рекламно-информа-
ционни елементи /РИЕ/ - (билбордове), по реда на чл. 
57, ал. 1 от ЗУТ - публична общинска собственост, по 
плана на гр. Плевен, и отдаването им под наем

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията, чл.28, ал.4, т.4, чл. 35, ал.1 и ал. 2 от Наред-
ба № 15 на Общински съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 
79, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински 
съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Допълва Годишна програма за управление и раз-
пореждане с имоти - общинска собственост в Община 
Плевен за 2021 г. на Общински съвет - Плевен, в частта 
и по раздел III, точка А „Имоти, които Община Плевен 
има намерение да предостави под наем“, с частта (пло-
щта) на имотите по т. II.

II. Приема 31 бр. схеми за разполагане на премества-
еми съоръжения, рекламно-информационни елементи 
/РИЕ/ (билбордове), изготвени от гл. архитект на Об-
щина Плевен, по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ - публич-
на общинска собственост, находящи се по плана на гр. 
Плевен, както следва:

ВИЖ ТАБЛИЦАТА

ІІІ. Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години 
за разполагане на преместваеми съоръжения, реклам-
но-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове), по 
реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ - публична общинска соб-
ственост, находящи се по плана на гр. Плевен, съглас-
но схеми за разполагане, изготвени от гл. архитект на 
Община Плевен.

ІV. Приема начални тръжни месечни цени за отдава-
не под наем за поставяне на преместваеми съоръжения 
по т. IІ.

V. Приема депозит за участие в размер на 5 на сто от 
началната месечна наемна цена (с вкл. ДДС) по т. IV, 
изчислен за целия период на договора.

VI. Отдаването под наем за разполагане на премест-
ваемите съоръжения по т. IІ да се извърши по реда 
на Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, чрез 
публичен търг с тайно наддаване чрез предварително 
представяне на предложенията на участниците в ад-
министрацията на Община Плевен и начални тръжни 
месечни наемни цени, съгласно т. IV и депозити за 
участие, съгласно т. V. 

VІI. Възлага на Кмета на Община Плевен, след съ-
гласуване на схемите по т.II, от гл.архитект на Общи-
ната, да назначи комисия, която да организира и про-
веде търга.

VІІI. Възлага на Кмета на Община Плевен или опра-
вомощено от него лице да сключи договорите за наем 
със спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собстве-
ност, чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на терито-
рията, чл.28, ал.4, т.4, чл. 35, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 
15 на Общински съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал. 
1, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0645/16.02.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 
25.02.2021 г., Протокол № 22, точка 25 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 477/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Поставяне на 3 бр. паметни плочи на 

загиналите в Руско-турската война 1877-78 г., Сръб-
ско-българската война 1885 г., Балканската, Между-
съюзническата, Първата и Втората световни войни

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на 
територията и чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредба № 15 за 
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти 
на територията на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема предложение на Инициативен комитет за 
поставяне на 3 бр. паметни плочи на загиналите в Ру-
ско - турската война 1877 - 78 г., Сръбско - българска-
та война 1885 г., Балканската, Междусъюзническата, 
Първата и Втората световни войни на пл. „Свобода“ в 
с.Бръшляница.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията и чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредба № 15 за 
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти 
на територията на Община Плевен, по предложение от 
Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0645/16.02.2021 г., на заседание на Общински съ-
вет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 
22, точка 26 от дневния ред, и е подпечатано с офици-
алния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 478/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване изменение на действащия 

Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ 
IX-652.733 в кв. 622 на гр.Плевен, отреден „за предпри-
ятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомо-
били“, и прилежаща към имота улица от юг по плана 
за регулация, и сключване на предварителен договор, на 
основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 и 
чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, 
чл. 19 от Закон за задълженията и договорите, чл.6, 
чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска соб-
ственост, чл.2, ал.2 и 3 и чл.50 от Наредба № 7/2005г. 
на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Подробен устройствен план - План за 
регулация за УПИ IX-652.733 в кв.622 на гр.Плевен, 
отреден „за предприятие за асемблиране на кабелни 
инсталации за автомобили“, и прилежаща улица от юг 
по плана за регулация на град Плевен.

2. Дава съгласие за промяна статута на придаваемата 
част с площ 760 кв. м от второстепенна улица, пред-
ставляваща част от общински поземлен имот с иден-
тификатор 56722.652.168 по кадастралната карта на 
гр.Плевен, от публична общинска собственост в част-
на общинска собственост.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи 
предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съ-
гласно приетия ПУП-ПР по т.1, за продажба на 760 кв. 
м част от общински поземлен имот с идентификатор 
56722.652.168 на „ХОРИЗОНТ РЕНТ ПЛЕВЕН” ЕАД, 
ЕИК 200178994, на цена 50 000 (петдесет хиляди) лева 
без ДДС.

4. В случай, че изменението на приетият в т.8 с про-
токол № 33/ 01.10.2020 г. на ЕСУТ при Община Плевен 
проект за изменение на ПУП-ПР по т.1, не бъде одо-
брено и не влезе в сила шест месеца след сключване на 
предварителния договор, да се извърши нова оценка, 
въз основа на която да се сключи окончателен договор 
за прехвърляне правото на собственост.

5. Оправомощава Кмета на Община Плевен в едно-
месечен срок след влизане в сила на заповедта за изме-
нение на ПУП-ПР по т.1 и представяне на скица-про-
ект от Служба по геодезия, картография и кадастър да 
сключи окончателен договор за прехвърляне правото 

на собственост с „ХОРИЗОНТ РЕНТ ПЛЕВЕН” ЕАД.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 и чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, чл. 19 от Закон за задълже-
нията и договорите, чл.6, чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от 
Закона за общинска собственост, чл.2, ал.2 и 3 и чл.50 
от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0533/20.11.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 27 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 479/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване 
за ПИ 56722.757.264 в местността Плочата в земли-
щето на гр. Плевен и одобряване на Задание за изра-
ботване 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 адми-
нистрация, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.264 в местността Плочата в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.264 в местността Плочата в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0651/17.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 28 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 480/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване 
за ПИ 56722.757.542 в местността Плочата в земли-
щето на гр. Плевен и одобряване на Задание за изра-
ботване 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 адми-
нистрация, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.542 в местността Плочата в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура. При изработване на 
подробния устройствен план да се спазват разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.757.542 в местността Плочата в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 пред-
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Разполагане на РИЕ / местоположение
Начална ме-
сечна наемна 

цена/лв.
с ДДС

Депозит за 
участие в 
търга/лв.

с ДДС
 1 по Гривишко шосе, след ул. Гренадерска, между ОК 189-389, обозн.1 

(трета зона); 86,40 259,20

2 по Гривишко шосе, след спирка на МГТ и пешеходен мост над р. Гри-
вица, между ОК 390-371, обозн.2 (трета зона); 86,40 259,20

3 по Гривишко шосе, пред ПГ Захари Зограф, между ОК 191-192, обозн.3 
(трета зона); 86,40 259,20

4 по Гривишко шосе, след мост на р. Гривица, пред завод Димитров, меж-
ду ОК 195-378, обозн.4 (трета зона); 86,40 259,20

5 по Гривишко шосе, след мост на р. Гривица, пред завод Вапцаров, на 
изток от ОК 237а, обозн.5 (трета зона); 86,40 259,20

6 в зелената площ пред Институт по фуражни култури, между ОК 46-
1219а по ул. Ген. Владимир Вазов (трета зона); 86,40 259,20

7 по ул. Св. Климент Охридски, ж.к. Дружба - след автоцентър Елмира, 
южно от ОК 32, обозн.1 (трета зона); 86,40 259,20

8 ул. Св. Климент Охридски, ж.к. Дружба - южно от ОК 33, обозн.2 (тре-
та зона); 86,40 259,20

9 ул. Св. Климент Охридски, ж.к. Дружба - южно от ОК 34=274, обозн. 
3 (трета зона); 86,40 259,20

10 до ОК 8ед по ул. Александър Малинов (трета зона); 86,40 259,20

11 в зелената площ, южно от блок 124, ж.к. Дружба, намиращ се в УПИ 
I, кв. 15, между ОК 149а-150 по ул. Александър Малинов (трета зона); 86,40 259,20

12 пред УПИ III, кв. 8, източно от автоцентър Тойота, ж.к. Дружба, между 
трафопост и жилищна сграда с адрес ул. България № 18 (трета зона); 86,40 259,20

13 в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, 
южно по бул. Сторгозия - след спирка на МГТ, обозн. 1 (трета зона); 86,40 259,20

14
в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, 
южно по бул. Сторгозия - срещу складова база на Петрол и Лукойл, 
обозн. 2 (трета зона);

86,40 259,20

15
в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, 
южно по бул. Сторгозия - срещу складова база на Петрол и Лукойл, 
обозн. 3 (трета зона);

86,40 259,20

16
в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, 
южно по бул. Сторгозия - срещу складова база на Петрол и Лукойл, 
обозн. 4 (трета зона);

86,40 259,20

17
в ПИ с идентификатор 56722.353.732 по КККР, м. Текийски орман, 
южно по бул. Сторгозия - срещу складова база на Петрол и Лукойл, 
обозн. 5 (трета зона);

86,40 259,20

18 по бул. Сторгозия - до ОК 273, западно от бензиностанция Лукойл (тре-
та зона), обозн. 1; 86,40 259,20

19 по бул. Сторгозия - между ОК 272-60, западно от ул. Цар Самуил (трета 
зона), обозн. 2; 86,40 259,20

20 по бул. Сторгозия - между ОК 3-1, западно от ул. Обединение, обозн. 
3 (трета зона); 86,40 259,20

21 по бул. Сторгозия - до ОК 5, между ул. Незабравка и ул. Анастасия 
Димиторва, обозн. 4 (трета зона); 86,40 259,20

22 по ул. Индустриална - южно от ОК 270, обозн. 1 (трета зона); 86,40 259,20
23 по ул. Индустриална - южно от ОК 314, обозн. 2 (трета зона); 86,40 259,20
24 по ул. Индустриална - южно от ОК 59а, обозн. 3 (трета зона); 86,40 259,20
25 по ул. Индустриална - южно от ОК 404в, обозн. 4 (трета зона); 86,40 259,20
26 в УПИ III, кв. 605, ул. Българска авиация (трета зона); 86,40 259,20

27
по ул. Българска авиация - от кръговото кръстовище при ул. Кара Кольо 
до ул. Индустриална: ул. Българска авиация - до ОК 76, обозн. 1 (трета 
зона);

86,40 259,20

28
по ул. Българска авиация - от кръговото кръстовище при ул. Кара Кольо 
до ул. Индустриална: ул. Българска авиация - до ОК 77, обозн. 2 (трета 
зона);

86,40 259,20

29
по ул. Българска авиация - от кръговото кръстовище при ул. Кара Ко-
льо до ул. Индустриална: ул. Българска авиация - до ОК 289, обозн. 3 
(трета зона);

86,40 259,20

30
по ул. Българска авиация - от кръговото кръстовище при ул. Кара Ко-
льо след кръговото кръстовище при ул. Българска авиация - до ОК 76, 
обозн. 1 (трета зона);

86,40 259,20

31 по ул. Българска авиация - от кръговото кръстовище при ул. Кара Кольо 
- преди кръстовище с бул. Георги Кочев, обозн. 2 (трета зона); 86,40 259,20
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ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0653/17.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 29 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 481/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.701.1236 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура и одобряване на Задание за 
изработване на подробен устройствен план 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.18 от Закона за опазване на земе-
делските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 
7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на терито-
рията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1236 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 разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1236 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0648/17.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 30 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 482/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.701.1291 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура и одобряване на Задание за 
изработване на подробен устройствен план 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1291 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 разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.1291 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0652/17.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 31 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 483/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване 
за ПИ 56722.701.2399 в местността Стража в земли-
щето на гр. Плевен, парцеларни планове на елементи-
те на техническата инфраструктура и одобряване на 
Задание за изработване на подробен устройствен план

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.18 от Закона за опазване на земе-
делските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 
7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на терито-
рията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.2399 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 разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.2399 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0649/17.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 32 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 484/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.701.3206 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура и одобряване на Задание за 
изработване на подробен устройствен план

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3206 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 разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3206 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и фак-
тически действия, съгласно разпоредбите на Закона за 
устройство на територията, свързани с изпълнение на 

настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на 

територията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 
124б, ал. 4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0646/17.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 33 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 485/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.701.3207 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура и одобряване на Задание за 
изработване на подробен устройствен план 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3207 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 разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3207 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0647/17.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 34 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 486/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.701.3208 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура и одобряване на Задание за 
изработване на подробен устройствен план 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3208 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 разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3208 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0654/17.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 35 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 487/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 
56722.701.3209 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура и одобряване на Задание за 
изработване на подробен устройствен план 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3209 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 разпоред-
бите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план - План за застрояване за ПИ 
56722.701.3209 в местността Стража в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура.

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

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, 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 пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Пле-
вен, с вх.№ ОбС-0650/17.02.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 25.02.2021 г., 
Протокол № 22, точка 36 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев

  

Р Е Ш Е Н И Е № 488/25.02.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финан-

сова помощ на Силвия Петкова Николова
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 2021 година, в размер 
на 500 (петстотин) лева на Силвия Петкова Николова.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от За-
кона за местното самоуправление и местната админи-
страция, по предложение от Постоянната комисия по 
„Здравеопазване и социална политика“, с вх.№ ОбС-
0655/23.02.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 22, 
точка 37 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен:
Мартин Митев
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Александър ІІ Освободител, 
първороден син на руския импера-
тор Николай І, е роден на 17 април 
1818 г. /ст. стил/. Двеста и един оръ-
дейни изстрела и камбанен звън на 
всички църкви в Москва възвестя-
ват раждането на Великия княз. На 
следващия ден е отслужен тържест-
вен молебен в Успенския събор по 
случай раждането на престоло-
наследника на Руската империя и 
внук на Фридрих Вилхелм ІІІ, крал 
на Прусия, който при вестта за не-
говото раждане го удостоява с орде-
на „Черният орел”.

Александър започва военното 
си обучение, когато навършва 6 
години, а през 1827 г. е произве-
ден в чин „корнет” и зачислен към 
Лейбгвардейски хусарски полк. 
На 12.12.1825 г. /ст. стил/ импера-
тор Николай І с манифест го про-
възгласява за наследник на руския 
престол. Александър ІІ получава 
съответстващо на призванието си 
възпитание, а освен това, в продъл-
жение на две години придобива по-
знания и в областта на правото. 

Той е първият престолонаслед-
ник и единствен от рода Романови, 
посетил през 1837 г. Сибир, след 
което се насочва към Централна 
Азия и Кавказ, за да опознае ця-
лата империя. През 1838 г. бъде-
щият император посещава Европа 
не само да oпознае европейската 
цивилизация, но и Европейския 
двор. През 1841 г. година Великият 
княз Александър встъпва в брак с 
Мария Александровна, дъщеря на 
Людовик ІІ, велик херцог на Хесен-
Дармщат. Раждат им се 6 момчета и 
една дъщеря. Седем години по-къс-
но  княз Александър е пълноправен 
дипломатически пратеник на Ру-
сия във Виена, Берлин и Мюнхен. 
През 1849 г. поема управлението на 
всички военни учебни заведения, 
като обръща особено внимание на 
методите на преподаване и на въз-
питанието на офицерите. 

Реално от 1841 г. княз Алексан-
дър е в управлението на империята, 
когато  Императорът го назначава 
за член на Държавния съвет. Освен 
Финансовия комитет, Комитета на 
министрите и Кавказкия комитет, 
той председателства и два секретни 
комитета, работещи по подобрява-
не положението на крепостните се-
ляни. По време на дългите обикол-
ки на Николай І из Русия Великият 
княз Александър го замества в Пе-

тербург, като едновременно с това 
успешно направлява и работата по 
построяването на моста на р. Нева 
и ж. п. линията Санкт Петербург 
- Москва. Военното образование, 
което бъдещият император полу-
чава с нищо не подсказва, че ще се 
прояви като първият реформатор в 
Империята и ще изпълни едно оч-
акване от близо век – да премахне 
крепостничеството в Русия. През 
1861 г. е издаден Императорски-
ят Манифест за освобождаване на 
крепостните. Реформата е завър-
шена окончателно през 1866 г., а в 
Русия наричат Александър ІІ „Ос-
вободител”.

По време на Кримската война 
/1853-1856/ заедно с баща си се 
грижи за организиране отбраната 
на Русия, но в разгара на войната 
император Николай І умира и на 
19.02.1855 г. /ст. стил/ с Манифест 
Александър ІІ обявява възцарява-
нето си на престола, давайки обет, 
че ще изпълни заветите на руски-
те владетели за запазване могъ-
ществото и единството на Русия 
и за нейното благоденствие. Една 
от първите задачи на Александър 
ІІ Романов като император е да 
сключи мир с Франция и Велико-
британия. След неуспеха да запази 
Севастопол и да настъпи в другите 
части на фронта,  Александър ІІ за-
почва преговори за примирие, но 
мирният договор, сключен в Париж 
на 19.03.1856 г. /ст. стил/ се оказ-
ва изключително неблагоприятен 
за Русия. Във войната Русия губи 
над 100000 души по бойните поле-
та, което показва, че все още не е 
способна да води военни действия 
срещу модерните и добре въоръже-
ни армии на Франция и Великобри-
тания. Необходимостта от промяна 
засяга цялото руско общество. Ру-
сия не е печеливша страна в Крим-
ската война и не може да оправдае 
огромните правителствени разходи 
за военни нужди. Затова Алексан-
дър ІІ започва и серия от реформи 
с цел да заздрави армията. 

Отмяната на крепостничеството 
е първата от поредицата реформи, 
предприети от Александър ІІ в пе-
риода 1859-1881 г. Най-важните от 
тях са въвеждането на местното са-
моуправление, правната, военната 
и реформата в образованието. Цел-
та е да се централизира управле-
нието и да се синхронизира с нови-
те и по-демократични придобивки 
за руското гражданство. През 1870 
г принципът на местно самоупра-
вление започва да се прилага и за 
градовете. Петербург, Москва и 
Одеса получават право да създават 
градски съвети, в избора на които 
участват и жени – първият експе-
римент на император Александър 
ІІ. До 20.11.1864 г. /ст. стил/ ново-
то законодателство е окончателно 
изградено. Провъзгласено е равен-
ството на всички руски поданици 
пред Закона. Александър ІІ нама-
лява военната служба от 25 на 15 
години, премахват се физическите 
наказания, извършва се реформа в 
кадетските училища. През 1864 г. е 
издаден Указ за формиране на воен-
ни окръзи. От 1874 г. се въвежда за-
дължителна военна служба за всич-
ки мъже над 18 години. Службата 
в различните родове войски е 6 го-
дини, а в селската милиция и мест-
ното опълчение – 9 години. Въвеж-
да се реформа в образованието и 
Кодекс за положението на руските 

университети в обществото.
Основната насока във външна-

та политика на император Алек-
сандър ІІ е да укрепи позициите в 
Централна Азия, Далечният изток 
и Югоизточна Европа. Европа ос-
тава затворена за Русия до 1871 г. 
Голямо значение за политиката на 
Александър ІІ имат отношенията с 
Османската империя. От една сра-
на, той си поставя за цел да закриля 
балканските християни, а от друга 
– да освободи Русия от клаузите на 
Парижкия мирен договор, свързани 
с Бесарабия и черноморското при-
съствие на Империята. След Крим-
ската война Русия губи  влияние и 
престиж, с което не се примирява 
и което води до изостряне на Из-
точния въпрос. Междувременно 
през 1858 г. Александър ІІ взима 
активно участие в международна-
та конференция в Париж, дава ав-
тономия на Дунавските княжества 
Влахия и Молдова в границите на 
Османската империя, а през 1861 
г. съдейства за сливането на двете 
княжества в единна държава - Ру-
мъния. До голяма степен подкрепя 
френската политика за създаване 
на единни национални държави в 
Западна Европа, като се надява, че 
впоследствие ще получи подкрепа-
та на Франция при създаването на 
единна балканска славянска дър-
жава. След неуспеха на Франция 
във войната с Прусия през 1871 г., 
Александър ІІ има възможност да 
заеме значително по-важно място в 
европейската политика и да активи-
зира присъствието си. На мирната 
конференция в Лондон през 1871 
г. руският представител успява да 
получи отмяна на всички клаузи 
на Парижкия договор от 1856 г., 
ограничаващи  морските права на 
Русия в Черно море. През 1871 г. 
между Русия и Турция е подписана 
конвенция, според която всяка една 
от страните има права да разпола-
га с флот в Черно море. През 1872 
г. император Александър ІІ печели 
най-големия си дипломатически 
успех с подписването на Съюза на 
тримата императори, в който освен 
него са  императорите на Германия 
и Австрия. До 1888 г. този съюз е 
решаващ фактор в Европейската 
политика. 

Едновременно с провеждани-
те през 70-те години реформи, ва-
жно място във външната политика 
на Александър ІІ заема Източният 
въпрос. Не без известно колеба-
ние Александър ІІ решава да за-
почне война с Турция през 1877 
г., но за това решение допринасят 
както силната подкрепа на руската 
общественост в защита на славян-
ските народи, така и неуспешните 
опити  на дипломацията за изли-
зане от кризата, особено след Ап-
рилското въстание в България 1876 
г. Неуспехът на Кримската война и 
сключеният договор силно засягат 
императорското самочувствие. Им-
ператорът не приема и засилващото 
се английско влияние на Балканите. 
Външнополитическата обстановка 
в Европа и националноосвободи-
телните движения на Балканите 
дават повод на Русия да потърси 
реванш в Руско-турската война от 
1877 - 1878 г. 

Войната е обявена с огласява-
нето на Манифеста в Кишинев на 
12 април 1877 г. /ст.стил/ и до пре-
вземането на Плевен на 28 ноем-
ври/10.12.1877 г. Александър ІІ е с 

армията. „Когато честта на Русия е 
засегната, аз съм убеден, че всич-
ки ние до последния човек ще съ-
умеем да я защитим” – с тези думи 
той се обръща към своите офицери 
при обявяването на войната. На 
10.04.1877 г. /ст. стил/ потегля от 
С. Петербург за Кишинев, където 
е щабът на руската армия. На 16 
юни е в Свищов, а на 8 юли Им-
ператорската Главна квартира се 
установява в Бяла. До отпътуване-
то си от Дунавския фронт на през 
м. декември 1877 г. Александър ІІ 
следва пътя на Главната квартира 
на руската армия в Горна Студена, 
Пордим и Брестовец /Брестовица/, 
а  ежедневието му не се различа-
ва от това на офицерите от щаба. 
Александър ІІ счита за свой дълг 
да присъства и наблюдава отбли-
зо бойните действия. По време на 
третия щурм на Плевен на 30-31 
август/ 11-12.09.1877 г. наблюдава 
развитието на бойните действия от 
командния пункт при с. Радишево, 
следи организирането на блокадата 
при Плевен и изграждането на бло-
кадните участъци. Участва във во-
енните съвети в Главната квартира 
на руската армия, посещава лазаре-
тите, утешава и вдъхва сили на бо-
лни и ранени. След боя при Горни 
Дъбник на 12 октомври 1877 г./ст. 
стил/ и затваряне блокадния пръс-
тен около Плевен, Император Алек-
сандър ІІ посещава позициите при 
Горни Дъбник. След като е преодо-
ляно първото голяма препятствие 
– Плевен, на 28 ноември/10.12.1877 
г., в чест на тази победа Александър 
ІІ слага Георгиевски темляк на са-
бята си. За ознаменуване победата 
при Плевен и в почит на загинали-
те в присъствието на Александър 
ІІ и цялата войска е отслужен тър-
жествен молебен на бойното поле. 
Императорът лично награждава ви-
сшите офицери, а няколко дни по-
късно, при моста на р. Вит, където е 
разбита турската армия, присъства 
на тържествен „Парад на победа-
та”, прави преглед на войската, като 
благодари на воините от руската 
имперска армия за проявеното мъ-
жество и храброст и връчва награ-
ди на войсковите части и отличили-
те се воини за проявена храброст и 
мъжество в боевете при Плевен. 

За втори път, но сега свързан 
с Освобождението на България, 
Александър ІІ е наречен „Освобо-
дител” и така остава в историята. 
С успешното завършване на Ру-
ско-турската война от 1877-1878 г. 
Александър ІІ постига целите, кои-
то си е поставил – освобождаването 
на братски християнски народи от 
османска власт и осигуряване на 
условия за прогресивното им раз-
витие, намалява влиянието на Ос-
манската империя на Балканите и в 
бъдещата европейска политика.

След края на войната Алексан-
дър ІІ се заема да стабилизира въ-
трешното положение в Империята, 
тъй като поради редица фактори 
напрежението в руското общество 
след 1870 се засилва и става некон-
тролируемо, а централната власт в 
Петербург се оказва неспособна да 
вземе достатъчно мерки, за да пре-
дотврати вълната от политически 
безредици и убийства, заляла стра-
ната. През м. юни 1879 г. организа-
цията „Земя и воля” подновява дей-
ността си и приема името „Народна 
воля”. Така тя слага началото на ре-
волюционните движения в Русия, 
а привържениците й замислят по-
кушение срещу Александър ІІ. От 
лятото на същата година 50 души 
от организацията работят по по-
ставянето на три взривни устрой-
ства край Москва, Александровск и 

Одеса. Императорският влак тряб-
ва да бъде взривен по пътя към Ли-
вадия. Бомбата в Москва взривява 
погрешен влак, убива 20 души и ра-
нява над 100, а тази в Александров-
ск не експлоадира. Следващата 
стъпка на заговорниците е да про-
учат плановете на Зимния дворец 
и да поставят взривно устройство 
под трапезарията. При атентата на 
5/.02.1880 г./ст. стил/ бомбата убива 
10 войника и ранява тежко 53-ма, 
но не достига Императора. Между-
временно привържениците на „На-
родна воля” съсредоточават вни-
манието си в Петербург и през м. 
февруари 1881 г. организират нов 
атентат. Доброволците са 6 души. 
Взривни устройства са поставени  
и на ул. „Малая садовая” и по ка-
менния мост.

На 1 март 1881 г. Император 
Александър ІІ обсъжда с граф Ме-
лехов предложения от него текст 
и подписва проектореформа за 
Империята. При завръщането си 
от школата по езда „Св. Михаил” 
Александър ІІ преминава по кея 
на безлюдния Екатеринински ка-
нал. По пътя 19-годишният Рисаков 
хвърля бомба, която избива повече-
то хора от ескорта на Императора, 
но не го ранява. Александър ІІ сли-
за от коня си, за да види ранените и 
продължава точно срещу убиеца си 
Гриневицки, който хвърля смърто-
носната бомба. Императорът умира 
същия ден следобед. Убийството 
на Александър ІІ Романов бележи 
края на „Народна воля”. Император 
Александър ІІІ започва управле-
нието си с процеси срещу петима 
от ръководителите на организация-
та, сред които е и братът на В. И. 
Ленин, и ги осъжда на смърт.

Император Александър ІІ зае-
ма почетно място в дългия списък 
на руските владетели и достойно 
място сред европейските политици 
и държавници. По време на своето 
управление той успява да укрепи 
единството, могъществото и вели-
чието на Руската империя, като из-
вършва важни държавни реформи, 
покорява обширни територии от 
Каспийско море до Източен Китай 
и от Сибир до Афганистан и Ин-
дия. Успехите на руското оръжие 
са съпътствани от редица научни 
изследвания в недостъпни дотогава 
страни и територии,  развитие на 
търговията и просветата в тях. По 
време на управлението си Алексан-
дър ІІ се стреми към една голяма 
цел - народът му да живее при стро-
ги закони и правосъдие, просветен 
от християнската вяра и почитан от 
владетеля си.

След Освобождението на Бъл-
гария и формирането на Българ-
ската земска войска въпросът за 
бойните знамена в българската 
армия става изключително актуа-
лен. Старите знамена са сдадени 
на 29.08.1881 г. /ст. ст./, а нови-
те бойни знамена се връчват на 
30.08.1881 г. – Празникът на Св. 
Александър Невски и имен ден на 
Цар Освободител Александър ІІ и 
на българския княз Александър І. 
На церемонията са поканени Ди-
пломатическият корпус, видни 
държавни служители, Висшият 
църковен клир, дипломатиче-
ски представители от съседните 
страни, граждани от столицата, 
предсатвители от руското Военно  
министерство. Митрополитите 
Мелетий Софийски, Кирил Скоп-
ски и Иларион Кюстендилски от-
служват тържествена панихида в 
памет на загиналия Цар Освобо-
дител.

Емилия Зорнишка
Директор на РВИМ - Плевен

140 години от трагичната смърт на император Александър II
„Когато честта на Русия е засегната,                                                                  
аз съм убеден, че всички ние до последния човек
ще съумеем да я защитим”.

Александър ІІ                     

Император Александър ІІ
 Художник Господин Желязков, 1907


