
съблекалните на изпълнителите, 
подменени бяха счупените пей-
ки на местата за зрителите, те 
бяха и пребоядисани. Дейност-
ите в част „Архитектурно стро-
ителство“ са на стойност 53 800 
лв. с ДДС. Извършено беше и 
укрепване на електроинстала-
цията, обезопасяване на стър-
чащи кабели, подмяна на елек-
трически табла, за които общата 
сума бе 7 000 лв.

В инвестиционните намере-
ния на Община Плевен е цялос-
тен ремонт на Летния театър, за 
целта ще се търси европейско 
финансиране.

ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
бр. 87, год. VII, 9 юни 2021 г., разпространява се безплатно

Решения от 
майското

заседание на  
Общински съвет 

Плевен

стр. 2-5

От началото на 
юни кипи усилена 
работа по ремонта 
на Автогарата в Пле-
вен. Дейностите вече 
са видими за преми-
наващите покрай 
сградата и площта 
около нея. Ще при-
помним, че от 16 май 
са затворени за дви-
жение улица „Иван 
Миндиликов“, която 
преминава покрай 
Автогарата, а авто-
бусите имат времен-
на спирка до еднои-
менния площад.

Ремонтът е на 
стойност 2 683 173.86 
лв. с ДДС. Собствени-
ят принос на Община 
Плевен е 115 912,87 
лв., останалата част 

Да бъдат възстановени курсо-
вете от общинската транспортна 
схема, по които се движеха авто-
буси към няколко населени мес-
та, решиха съветниците на сеси-
ята си в края на май. С поредни 
решения от 03.12.2020 г. местният 
парламент в Плевен спря изпълне-
нието на курсове от общинската 
транспортна схема, включваща 
междуселищните линии Плевен 
- Буковлък, Плевен - Върбица, 
Плевен - Гривица, Плевен - Сла-
вяново, Плевен - Бохот, Плевен - 
Къшин, Плевен - Пелишат. 

В деловодството на Община 
Плевен са постъпили предложе-
ния от жителите на Славяново 
и на Гривица, в които се твърди, 
че при извършване на превоза 
в настоящия вариант броят на 
курсовете по линиите е край-
но недостатъчен, автобусите са 
претоварени, пътеките между 
седалките са препълнени с пра-
востоящи, с което не се спазват 
противоепидемичните мерки и 
се застрашават здравето и живо-
та на пътниците. По посочените 
причини беше направено искане 
за оптимизиране на маршрут-

ните разписания от общинската 
транспортна схема по автобус-
ни линии Плевен - Славяново и 
Плевен - Гривица. 

Предвид това и във връзка с 
намаляване на мерките срещу 
разпространението на COVID 
- 19, обявени от Министерство 
на здравеопазването, с намаля-
ващия брой заразени в страната 
и прекратяване дистанционното 
обучение на учениците, Общин-
ският съвет реши да възстанови 
изпълнението на маршрутни раз-
писания по автобусни линии от 
общинската транспортна схема, 
както следва:

1. Автобусна линия Плевен 
- Гривица - маршрутни разписа-
ния с час на тръгване:

от Плевен - 08.30 ч., 11.30 ч., 
16.00 ч., 20.00 ч.;

от Гривица - 09.00 ч, 12.00 ч., 
16.30 ч., 20.30 ч.

2. Автобусна линия Плевен 
- Славяново - маршрутни разпи-
сания с час на тръгване:

от Плевен - 06.30 ч., 08.30 ч., 
09.30 ч., 13.30 ч., 17.30 ч., 19.45 ч.;

от Славяново - 07.15 ч., 08.15 
ч., 12.30 ч., 16.30 ч., 18.30 ч.

3. Автобусна линия Плевен - 
Бохот - маршрутни разписания с 
час на тръгване:

от Плевен - 05.32 ч., 08.40 ч., 
19.10 ч.;

от Бохот - 06.11 ч., 09.30 ч.; 
20.00 ч.

4. Автобусна линия Плевен - 
Пелишат - маршрутни разписа-
ния с час на тръгване:

от Плевен - 15.30 ч.;
от Пелишат - 16.30 ч.
5. Автобусна линия Плевен - 

Къшин - маршрутни разписания 
с час на тръгване:

от Плевен - 17.15 ч.;
от Къшин - 17.40 ч.
6. Автобусна линия Плевен - 

Буковлък:
от Плевен - 10.30 ч.; 11.30 ч., 

13.40 ч., 16.30 ч.;
от Буковлък - 11.00 ч., 12.00 

ч., 14.00 ч., 17.00ч.
7. Автобусна линия Плевен - 

Върбица:
от Плевен - 14.15 ч.;
от Върбица - 14.45 ч.
Решението на общинските 

съветници е маршрутните раз-
писания да бъдат възстановени 
от 10 юни 2021 г.

С концерт на Северняш-
кия ансамбъл за народни пес-
ни и танци „Иван Вълев“ и 
на ученици от НУИ „Панайот 
Пипков“ беше открит новият 
сезон в ремонтирания Летен 
театър в парк „Кайлъка“. Кон-
цертът бе организиран от Об-
щина Плевен и премина под 
мотото „Да бъдем заедно“. 
Проявата беше посветена и на 
60-годишнината от основава-
нето на Националното учили-
ще по изкуствата. 

При ремонта на Летния те-
атър в парк „Кайлъка“ бяха ре-
новирани фасадата, сцената и 

Започнаха ремонтните дейности
по автогарата

от средствата са от поемането на 
дългосрочен дълг под формата на 

заем/кредит от „Регионален фонд 
за градско развитие” АД и Банка 

ДСК АД - съфинансираща инсти-
туция, след решение на Общин-

ския съвет - Плевен. 
Предвидено е ремонтът да 

приключи в началото на следва-
щата година.

Северняшкият ансамбъл
откри сезона в ремонтирания 

Летен театър
От 10 юни се възстановяват

курсове на извънградски линии
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Р Е Ш Е Н И Е № 555/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съ-

вет Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни сред-
ства на територията на Община Плевен

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Об-
щински съвет Плевен за обществения ред при използване на пътни пре-
возни средства на територията на Община Плевен.

§1. Наредба 3 на Общински съвет Плевен за обществения ред при из-
ползване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, 
се променя както следва:

1. Изменя чл. 23 по начина:
1.1. Досегашна буква А става буква А1.
1.2. Приема буква А2 с текст „Движението, спирането за престой и парки-

рането на пътни превозни средства в защитена местност „Кайлъка” и други 
защитени местности, обявени за такива по съответния нормативен ред”;

2. Отменя т.т. 1, 2, 3, 4, 6 от чл. 26.
3. Изменя чл. 35, ал. 6 като досегашният текст се заменя с текста: „Ос-

вен картата за паркиране за служебни нужди по ал. 5, на институциите по 
ал. 2 може да бъдат издадени и до два броя карти за преференциално пар-
киране, като за издаване на всяка карта се заплаща такса в размер на 1/2 
от цената на годишния абонамент за предплатено паркиране в зоните за 
почасово платено паркиране, определена в Наредба № 17 за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Плевен на Общински съвет - Плевен.“

4. Изменя чл. 47, ал. 1, като досегашният текст се заменя с текста - „За-
явление за издаване на пропуск за движение и престой по уличната мрежа 
с ограничения в гр. Плевен, и алеите в защитена местност „Кайлъка” (и 
други защитени местности обявени за такива по съответния нормативен 
ред), на чиято територия функционират обекти, нуждаещи се от транс-
портно обслужване, се подава до Община Плевен. Пропускът се издава 
на заявителя от сектор „Пътна полиция - КАТ” при ОД на МВР Плевен и 
се завежда в дневник. Заявленията се съхраняват най-малко една година.”

ІІ. Промените влизат в сила 7 (седем) дни след публикуване на наредба-
та на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.

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 мест-
ната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за нормативните ак-
тове, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0339-2/15.03.2021 г., на заседание на Общински съвет - Пле-
вен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 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 № 556/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на решения на Общински съвет - Плевен
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.22 от Правилник за организацията и дей-
ността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация за мандат 2019-2023 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

§. 1. Изменя решения на Общински съвет - Плевен, както следва:
1. Изменя Решение №011/28.11.2019 г. на Общински съвет - Плевен от-

носно избор на Комисия по Закона за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобито имущество като в т.1.6, на мястото на 
Илиян Славейков Йончев избира Моника Събева Чочева - Лилакова.

2. Изменя Решение №154/19.03.2020 г. на Общински съвет - Плевен от-
носно определяне на членове на Общинска комисия по безопасност на 
движението по пътищата на територията на Община Плевен като в т.1.2, 
на мястото на Илиян Славейков Йончев избира Толя Димитрова Първа-
нова.

§. 2. В останалата си част Решение №011/28.11.2019 г. на Общински 
съвет - Плевен и Решение №154/19.03.2020 г. остават непроменени.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22 от 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 
2019-2023 година, по предложение от Мартин Митев - Председател на 
Общински съвет - Плевен, с вх.№ ОбС-0019-2/13.05.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 
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 № 557/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на проект на Анекс към Договор от 10.04.2014 

г. за обществен превоз на пътници на територията на община Плевен, 
сключен между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД

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. Одобрява предложения проект на Анекс към Договор за обществен 
превоз на пътници между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ 
ЕООД - Плевен.

2. Текстът на Анекса по т.1 става неразделна част от настоящото решение.
3. Дава съгласие Кметът на Община Плевен да подпише Анекс към До-

говор за обществен превоз на пътници между Община Плевен и „Тролей-
бусен транспорт“ ЕООД - Плевен.

4. Дава съгласие Управителят на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Пле-
вен да подпише Анекс към Договор за обществен превоз на пътници меж-
ду Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Плевен.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен и на Управителя на „Тролейбу-
сен транспорт“ ЕООД - Плевен да извършат всички необходими правни 
и фактически действия във връзка с изпълнението на точки 3 и 4 от на-
стоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0762/14.05.2021 г., на заседание на Общински 

съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 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 № 558/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Регионалния 

исторически музей /РИМ/ - Плевен, с проектно предложение по Първата 
покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 
бeзвъзмездна финансова помощ по РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРА-
ВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИ-
ГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, 
ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКО-
ТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 в партньорство с 
Регионалния военноисторически музей /РВИМ/ и партньор от страната 
донор Норвегия

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:

Дава съгласие РИМ - ПЛЕВЕН, да кандидатства с проектно предложе-
ние с наименование „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУТУР-
НОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА ПЛЕВЕН“ в партньорство с РВИМ 
- ПЛЕВЕН, и Българо-Норвежкото дружество - Осло, Норвегия, по ПРО-
ГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪ-
ТРУДНИЧЕСТВО“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на 
културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на 
културното наследство“.

Възлага на Директора на РИМ - ПЛЕВЕН, да извърши всички правни и 
фактически действия във връзка с изпълнението на т. 1.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 559/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Пле-

вен под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско раз-
витие“ АД - Мениджър на финансов инструмент Фонд за градско раз-
витие за Северна България (ФГР Север), част от Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. за осъществяване на проект „Обновя-
ване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала 
„Катя Попова”, гр. Плевен“

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 2 и чл. 4, 
т.7 чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Плевен да обезпечи финансирането на про-
ект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефек-
тивност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, чрез поемане на дългосрочен 
дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско разви-
тие” АД и „Банка ДСК“ АД - съфинансираща институция, в максимален 
размер на не повече от 427 092,94 лева с ДДС (четиристотин двадесет и 
седем хиляди и деветдесет и два лева и деветдесет и четири стотинки).

2. Валута на дълга - български лева (BGN).
3. Вид на дълга, съгласно чл. 3 от Закона за общинския дълг - дълг, поет 

с договор за общински заем.
4. Начин на обезпечаване - залог върху собствени приходи на Община 

Плевен.
5. Условия за погасяване:
5.1. Срок за усвояване на кредита - До 26 месеца след датата на сключ-

ване на договора за кредит, но не по-дълъг от 31.12.2023 г. и не по-дълъг 
от срока за завършване на проекта съгласно подписания до говор за БФП;

5.2. Срок на кредита и погасителен план:
- до 116 месеца; 
- Срок на усвояване и гратисен период по главница: до 26 месеца и не 

по-дълъг от срока за завършване на проекта съгласно подписания договор 
за БФП; 

- Погасителен план: на 90 равни месечни вноски по главницата, дължи-
ми след изтичане на гратисния период; 

6. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
6.1. Лихвен процент 
- Кредит А: Лихвеният процент по Кредит А към всеки един момент 

е равен на 5 % от лихвения процент по Кредит Б или крайният лихвен 
процент по Кредит А е 0,11 % годишно;

- Кредит Б: Референтен лихвен процент в лева (СДИ) на Банка ДСК + 
2.2 % год.; 

6.2. Такси и комисионни:
- Кредитна линия А: без такса; 
- Кредитна линия Б: Такса управление 0,3 % от размер на Кредит Б, 

дължима ежегодно върху остатъчната главница в началото на всеки едно-
годишен период. Без такса ангажимент и такса за разглеждане на кредита.

6.3. Такса при предсрочно погасяване:
- Кредитна линия А: без такса;
- Кредитна линия Б: 3 % върху размера на предсрочно внесената сума.
Предсрочно погасяване може да се извършва само едновременно и про-

порционално по двете кредитни линии и на дата, съвпадаща с дата на 
плащане на редовна лихва и главница.

6.4. Лихва при просрочие - Съгласно тарифата и общите условия на 
Банка ДСК.

7. Дава съгласие за осигуряване на собствен финансов принос от бю-
джета на Община Плевен минимум 0,23 % (нула цяло и двадесет и три 
процента), равняващи се на 6 264,00 лв. (шест хиляди двеста шестдесет 
и четири лева).

8. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише договор за су-
мата и при условията, посочени в подточки от 1. до 6.4. от настоящото 
решение.

9. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими 
правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящето 
решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл. 3, т. 2 и чл. 4, т.7 чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от Закона 
за общинския дълг, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Общи-
на Плевен, с вх.№ ОбС-0589-2/18.05.2021 г., на заседание на Общински 

съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 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 № 560/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Междуобщинско сътрудничество за включване на Общи-

на Плевен в организираната от Община Левски система за събиране на 
опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал.3, т.7, т. 9 и т. 
11 от ЗУО и чл.25, ал.1, ал.2, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисле-
нията, изисквани при депониране на отпадъци

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява договор за организиране на Система за събиране на опасни 
битови отпадъци (ОБО) в мобилни събирателни пунктове.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише посочения в 
т.1 договор.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да подаде Заявление до Реги-
оналната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр.Плевен, с 
искане за освобождаване на финансови средства, представляващи част 
от събраните от Община Плевен средства по реда на чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците в банковата сметка за чужди средства на РИО-
СВ - гр.Плевен, за покриване на разходите за организиране на Система за 
събиране на опасни битови отпадъци (ОБО).

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във 
връзка с чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 19, ал.3, т.7, т. 9 и т. 11 от ЗУО и чл.25, ал.1, ал.2, т.2 
от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и опреде-
ляне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонира-
не на отпадъци, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0764/17.05.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 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 № 561/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на „Домашен социален патро-

наж“ (ДСП), с.Пелишат
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7, чл.20 и чл. 21, ал. 

1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава капацитета на Домашен социален патронаж, с.Пелишат от 
30 на 40 потребители, считано от 01.06.2021 г. 

2. Щатната численост на персонала на ДСП с.Пелишат остава непро-
менена.

3. Възлага на Кмета на с.Пелишат да предприеме всички правни и факти-
чески действия по изпълнение на решението на Общински съвет - Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във 
връзка с чл.17, ал.1, т.7, чл.20 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, по предложение от Георг 
Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0758/13.05.2021 г., на 
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Про-
токол № 29, точка 7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 
на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 562/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем 

или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопан-
ската 2021-2022 година

На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 8 от За-
кона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделски земи, чл. 25 и чл. 30 от Наредба 
№ 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. За стопанската 2021 - 2022 г. при провеждане на тръжни или конкурс-
ни процедури да се прилагат размерите на началните наемни цени за пре-
доставяне под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ, определени 
с Решение №225/25.06.2020 г. на Общински съвет - Плевен.

ІІ. В случай че земите на ОПФ са поливни, началните наемни цени по 
раздел І, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Решение І225/25.06.2020 г. на Общински съвет 
- Плевен се коригират с коефициент за поливност 1,2.

ІІІ. Да се предоставят на безимотни и малоимотни граждани маломерни 
имоти (под 10 дка) от ОПФ без провеждане на публичен търг или публич-
но оповестен конкурс за срок от една стопанска година, при наемна цена 
в размер на 46,00 лв./дка.

ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими 
действия за правилно и законосъобразно провеждане на процедурите по 
отдаване под наем или аренда на земеделските земи от Общинския по-
землен фонд и сключването на съответните договори.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал. 2 и във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, 
чл. 24а, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползване на зе-
меделски земи, чл. 25 и чл. 30 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 
- Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, 
с вх.№ ОбС-0777/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 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 № 563/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на схема за разполагане на преместваеми съо-

ръжения - павилион за търговска и обслужваща дейност с 2 броя моду-
ли, с размер 2,50/6,00 м. и площ 15,00 кв.м., на основание чл.56, ал.2 от 
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ЗУТ - публична общинска собственост, разположени в УПИ V, кв.28б по 
плана на село Радишево, община Плевен и отдаването му 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. 56, ал.2 от Закона за устройство 
на територията, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

I. Приема схема за разполагане на преместваеми съоръжения - павилион 
за търговска и обслужваща дейност с 2 броя модули, с размер 2,50/6,00 м 
и площ 15,00 кв.м, на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ - публична общинска 
собственост, разположени в УПИ V, кв. 28б по плана на село Радишево, 
община Плевен.

IІ. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години за разполагане на пре-
местваеми съоръжения - павилион за търговска и обслужваща дейност с 2 
броя модули, с размер 2,50/6,00 м и площ 15,00 кв.м, на основание чл.56, 
ал.2 от ЗУТ - публична общинска собственост, разположени в УПИ V, кв. 
28б по плана на село Радишево, община Плевен.

IІІ. Приема начална тръжна месечна цена за отдаване под наем на частта 
от имота по т. IІ, в размер на 24,00 (двадесет и четири) лв./месец без ДДС.

ІV. Приема депозит за участие в размер на 5 на сто от началната месечна 
наемна цена с вкл. ДДС по т.III на частта от имота по т. II, изчислен за 
целия период на договора.

V. Отдаването под наем на частта от имота 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 администрацията на Община Плевен и начална тръжна 
месечна наемна цена, съгласно т. IІІ и депозит за участие съгласно т. ІV. 

VI. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да 
организира и проведе търга.

VІI. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него 
лице да сключи договора за наем със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2, във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 
56, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл. 35, ал.1 и ал. 2 от На-
редба № 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-0766/17.05.2021 
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., 
Протокол № 29, точка 9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 564/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за управление на Община 

Плевен на недвижими имоти - публична държавна собственост, пред-
ставляващи част от парк „Кайлъка“, гр. Плевен, Община Плевен

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1 и 2 от 
Закона за държавната собственост и чл.6, ал.2 от Правилника за приложе-
ние на Закона за държавната собственост

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Плевен да изготви предложение до Ми-

нистерския съвет на Република България, чрез Областен управител - Пле-
вен за предоставяне за безвъзмездно управление на два недвижими имо-
та - публична държавна собственост, находящи се в Защитена местност 
„Кайлъка“ в землището на гр.Плевен, както следва:

1. Поземлен имот 56722.618.75
НТП: За друг 
обществен обект, 
комплекс

Площ:
2 400 кв.м.

2. Поземлен имот 56722.618.76 НТП: За паркинг Площ:
2 683 кв.м.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да предприеме всички не-
обходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на 
настоящото решение и да сключи договор за безвъзмездно управление 
за Община Плевен върху имотите по т.1, съгласно нормативните изиск-
вания.

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 местна-
та администрация, чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост и 
чл.6, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за държавната собстве-
ност, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с 
вх.№ ОбС-0544/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 10 от дневния ред, и е 
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
 

Р Е Ш Е Н И Е № 565/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на незастроен общински недвижим имот с иден-

тификатор 06999.501.95 с площ 493 кв.м. - УПИ ІХ-10 в кв.18, отреден за 
жилищно строителство, по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, 
ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1, 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 имо-
тите - общинска собственост в Община Плевен през 2021 г., като в раз-
дел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да про-
даде” се добавя недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, актуван с 
АОС №43483/12.04.2021 г. - незастроен поземлен имот с идентификатор 
06999.501.95, с площ 493 кв.м, урбанизирана територия с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване (до 10 м), съставляващ УПИ ІХ-10 в кв.18, 
отреден за жилищно строителство по плана на селото.

2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на имота по 
т.1 чрез предварително представяне на предложенията от участниците в 
администрацията на Община Плевен, при първоначална цена без ДДС 
9 200 (девет хиляди и двеста) лева и депозит в размер на 10% от първона-
чалната цена за имота.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да 

организира и проведе търг за продажба на имота. 
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за про-

дажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със спечели-
лия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от 
ЗОС, чл.47, ал.1, 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-0744/05.05.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 11 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 566/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот - поземлен имот 

с идентификатор 56722.656.558 с площ 395 кв.м, съставляващ УПИ 
XVIII-957 в кв.834 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строи-
телство, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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 №7/2005г. на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на незастроен 
поземлен имот с идентификатор 56722.656.558 с площ 395 кв.м. - урба-
низирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10м) , а по регулационния план на града - УПИ ХVIII-957 в кв.834, от-
реден за жилищно строителство, актуван с АОС №41560/12.04.2016 г., с 
административен адрес: гр.Плевен, ул.“Иван Тодоров” №8. Търгът да се 
проведе чрез предварително представяне на предложенията от участни-
ците в администрацията на Община Плевен, при начална тръжна цена в 
размер на 20 900 (двадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС и размер 
на депозита за участие 2 090 (две хиляди и деветдесет) лева.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която да 
организира и проведе търг за продажба на имота. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за про-
дажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания със спечелилия 
участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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 №7/2005г. на Общин-
ски съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0761/14.05.2021 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 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 № 567/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен 

и „ЕМ ЕНД ДЖИ 17“ ООД върху застроен поземлен имот с идентифи-
катор 56722.662.650 - УПИ ІІ-5793, 5794, 5795, 5802, кв.164 по плана на 
гр.Плевен, ул. „Ген. Гурко“ №4

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.36, ал.1, т.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 7 на Об-
щински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, с админи-
стративен адрес гр.Плевен, ул.”Гурко” №4 , представляващ поземлен 
имот с идентификатор 56722.662.650, целият с площ 1603 кв.м - урбани-
зирана територия с начин на тройно ползване: високо застрояване (над 
15м) - урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-5793, 5794, 5795, 5802, кв.164, 
отреден за жилищно строителство, чрез продажба на общинския дял от 
имота в размер на 1006 кв.м идеална част от гореописания поземлен имот, 
актуван с акт за частна общинска собственост АОС №35350/05.03.2009г., 
на цена 90 000 (деветдесет хиляди) лева без ДДС, на съсобственика „ЕМ 
ЕНД ДЖИ 17” ООД с ЕИК 204793935. 

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
прекратяване на съсобственост, съгласно нормативните изисквания.

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 местна-
та администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, 
чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0760/13.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 13 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 568/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Пле-

вен и Ивайло Светославов Кутев върху незастроен урегулиран поземлен 
имот V-173, кв.36 по плана на с.Ласкар, община Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за 
общинската собственост и чл.60, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 7/2005г. на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим незастроен имот с иден-
тификатор 43147.101.173 с площ 439 кв.м - урегулиран поземлен имот УПИ 
V-173, кв.36, с. Ласкар, Община Плевен, чрез продажба на общинския дял, 
представляващи 2 кв.м от поземлен имот с идентификатор 43147.101.243 на 
цена 50 (петдесет) лева без ДДС на Ивайло Светославов Кутев. 

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за 
прекратяване на съсобственост, съгласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.60, 
ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет - Плевен, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0763/17.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-

дено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 14 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 569/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване от съсобственик на 600 кв.м. ид.част от по-

землен имот с идентификатор 56722.723.806, целият с площ 651 кв.м., 
находящ се в гр.Плевен, местността „Табакова чешма“

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 във 
вр. с чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2, чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС и 
чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 и чл.60, ал.1, т.4 от Наредба №7 за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от съсобственика Венелин Цветанов Лалов 600 кв.м 
идеална част от поземлен имот с идентификатор 56722.723.806, находящ 
се в гр. Плевен, в местността „Табакова чешма”, целият с площ 651 кв.м, с 
трайно предназначение на територията: земеделска земя и начин на трайно 
ползване: лозе, за сумата от 1 000 (хиляда) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 във вр. с чл.33 от Закона за соб-
ствеността, чл.34, ал.2, чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС и чл.5, т.2 във вр. с чл.6, т.1 
и чл.60, ал.1, т.4 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество, по предложение от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0750/11.05.2021 г., на заседание 
на Общински съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 
точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
 

Р Е Ш Е Н И Е № 570/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Закупуване на сгради, построени върху общински позем-

лен имот с идентификатор 06999.501.524 с административен адрес: 
с.Буковлък, ул.„Хаинбоаз“ №2

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 
във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.5, 
т.2 във връзка с чл.6, т.1 от Наредба №7/2005г. за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отказва да закупи от Игнат Миланов Антов, Милена Миланова Пожа-
ревска и Зорка Миланова Михайлова, законни наследници на Милан Зар-
ков Антов, собствените им сгради с административен адрес: с.Буковлък, 
ул. „Хаинбоаз” №2, представляващи: еднофамилни жилищни сгради с 
идентификатори 06999.501.524.1 и 06999.501.524.2, попадащи в общин-
ски поземлен имот с идентификатор 06999.501.524, съставляващ УПИ 
XXI в кв.40 по подробния устройствен план на селото, за сумата от 20 
000 (двадесет хиляди) лева.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за 
собствеността, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.5, т.2 във връзка с чл.6, т.1 от Наред-
ба №7/2005г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0759/13.05.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 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 № 571/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане проект за изменение на действащия Подро-

бен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-
668.1055, І-668.1053, V, кв.282а, паркинг по ок 2083 - 2082а - 2078 - 2079а 
- 2060а към ок 2081а, по улица по ок2078 - 2077 - 2076 към ок 2075 и 
улица по ок 2085 - 2083 към ок 2084 по плана за регулация на гр.Плевен и 
сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка 
с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №/2005 г. на Общински съвет - Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3, във 
връзка с ал.5 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 собственост, 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 и застро-
яване за УПИ ХII - 668.1055, I-668.1053, V, кв.282а, паркинг по ок 2083 
- 2082а - 2078 - 2079а - 2060а към ок 2081а, улица по ок 2078 - 2077 - 2076 
към ок 2075 и улица по ок 2085 - 2083 към ок 2084, по плана за регулация 
на гр. Плевен.

2. Дава съгласие за промяна статута на придаваемите части с обща площ 
58 кв. м от второстепенна улица, представляваща част от общински по-
землен имот с идентификатор 56722.668.165 по кадастралната карта на 
гр.Плевен, от публична общинска собственост в частна общинска соб-
ственост.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи предварителен до-
говор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съгласно приетия ПУП-ПР по т.1, за 
продажба на 58 кв. м част от общински поземлен имот с идентификатор 
56722.668.165 на Ангелина Йорданова Карапирова и Иван Йорданов Кан-
джев, на цена 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС.

4. В случай, че изменението на приетият в т.7 с протокол № 10/ 11.03.2021 
г. на ЕСУТ при Община Плевен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1, 
не бъде одобрено и не влезе в сила шест месеца след сключване на пред-
варителния 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 едномесечен срок след 
влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ по т.1 и пред-
ставяне на скица-проект от Служба по геодезия, картография и кадастър 
да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост с 
Ангелина Йорданова Карапирова и Иван Йорданов Канджев.

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 задълженията и 
договорите, чл.6, чл.8, ал.1, и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска соб-
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ственост, 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-0779/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 
проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 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 № 572/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допускане изменение на Общ устройствен план (ОУП) на 

гр. Плевен за УПИ ХI - 661.760 в кв. 71, във връзка с изработване на проект 
за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застро-
яване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХI 661.760 в кв. 71 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.1, т.5 и 
ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени Общия устройствен план на гр. Плевен 
в частта, отнасяща се за поземлен имот 56722.661.760, попадащ в гра-
ниците на УПИ ХІ, кв. 71 по плана на гр. Плевен, за промяна на вида 
територия от „Жилищна устройствена зона - Жс” в „устройствена зона за 
многофункционално ползване от тип смесена централна зона”. Допуска 
се общия и подробния устройствен план да се изменят едновременно при 
условията и по реда за съответния план, като изменението на подробния 
устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия ус-
тройствен план. 

2. Одобрява Техническото задание, неразделна част към предложението 
за изменение на ОУП на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-
върши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоред-
бите на закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,ал.2 във 
връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.134, ал.1, т.5 и ал.3 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0769/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 18 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 573/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допускане изменение на Общ устройствен план (ОУП) на 

гр. Плевен във връзка с решение № 440 от 28.01.2021 г. за изработване на 
проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот 56722.651.634, попадащ в 
границите на УПИ I 651.634, кв.603 по плана на гр.Плевен и поземлен 
имот 56722.651.162

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.1, т.3, 
т.5 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени Общия устройствен план на гр. Плевен в 
частта, отнасяща се за поземлен имот 56722.651.162 за промяна на вида 
територия на ПИ 56722.651.162 от „устройствена зона за озеленяване” в 
„чисто производствена устройствена зона”. Допуска се общия и подробния 
устройствен план да се изменят едновременно при условията и по реда за 
съответния план, като изменението на подробния устройствен план се одо-
брява след одобряване изменението на общия устройствен план. 

 2. Одобрява Техническото задание, неразделна част към предложението 
за изменение на ОУП на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-
върши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоред-
бите на закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,ал.2 във 
връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.134, ал.1, т.3, т.5 и ал.3 от Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ), по предложение от Георг Спартански - Кмет 
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0768/18.05.2021 г., на заседание на Об-
щински съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 
19 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински 
съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 574/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допускане изменение на Общ устройствен план (ОУП) на 

гр. Плевен за кв. 320а по плана на гр. Плевен, включващ урегулирани по-
землени имоти І-662.1424, ІІ-662.405, ІІІ-662.406, ІV-662.407 и V-662.404 
за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план 
- План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за горецитираните урегу-
лирани поземлени имоти

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.1, т.5 и 
ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени Общия устройствен план на гр. Плевен в 
частта, отнасяща се за кв. 320а по плана на гр. Плевен, включващ урегу-
лирани поземлени имоти І-662.1424, ІІ-662.405, ІІІ-662.406, ІV-662.407 и 
V-662.404, за промяна на вида територия от „Жилищна устройствена зона - 
Жм” в „Жилищна устройствена зона - Жг ”. Допуска се общия и подробния 
устройствен план да се изменят едновременно при условията и по реда за 
съответния план, като изменението на подробния устройствен план се одо-
брява след одобряване изменението на общия устройствен план. 

2. Одобрява Техническото задание, неразделна част към предложението 
за изменение на ОУП на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-
върши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоред-
бите на закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,ал.2 във 
връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.134, ал.1, т.5 и ал.3 от Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), по предложение от Георг Спартански - Кмет на Об-
щина Плевен, с вх.№ ОбС-0767/18.05.2021 г., на заседание на Общински 
съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 20 от 
дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - 
Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 575/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допускане изменение на Общ устройствен план (ОУП) на 

гр. Плевен за УПИ Х - 661.1211, 1212 в кв. 99, във връзка с изработване на 
проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ Х- 661.1211, 1212 в кв. 99 по плана на 
гр. Плевен

На основание чл. 21,ал.2 във връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.1, т.5 и 
ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени Общия устройствен план на гр. Плевен 
в частта, отнасяща се за УПИ Х - 661.1211, 1212 в кв. 99, за промяна 
на вида територия от „Жилищна устройствена зона - Жм” в „Жилищна 
устройствена зона - Жг ”. Допуска се общия и подробния устройствен 
план да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния 
план, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след 
одобряване изменението на общия устройствен план. 

2. Одобрява Техническото задание, неразделна част към предложението 
за изменение на ОУП на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-
върши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоред-
бите на закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21,ал.2 във 
връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл.134, ал.1, т.5 и ал.3 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0771/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 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 № 576/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допускане изменение на Общ устройствен план (ОУП) на 

гр. Плевен за кв. 1 по плана на гр. Плевен, за поземлен имот 661.131, 
включващ урегулирани поземлени имоти І, ІІ и ІV за изработване на про-
ект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот ІV

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 и чл.134, ал.1, т. 2 и 
т.5 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени Общия устройствен план на гр. Плевен 
в частта, отнасяща се за кв. 1 по плана на гр. Плевен, за поземлен имот 
661.131, включващ урегулирани поземлени имоти І, ІІ и ІV, за промяна на 
вида територия от „Жилищна устройствена зона - Жм” в Смесена мно-
гофункционална устройствена зона - Смф за УПИ I, II и IV. Допуска се 
общия и подробния устройствен план да се изменят едновременно при 
условията и по реда за съответния план, като изменението на подробния 
устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия ус-
тройствен план. 

2. Одобрява Техническото задание, неразделна част към предложението 
за изменение на ОУП на гр. Плевен.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-
върши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоред-
бите на закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото решение.

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 и чл.134, ал.1, т. 2 и т.5 и ал.3 от Закона за ус-
тройство на територията (ЗУТ), по предложение от Георг Спартански - 
Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0770/18.05.2021 г., на заседание на 
Общински съвет - Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, 
точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общин-
ски съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

Р Е Ш Е Н И Е № 577/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Допускане изменение на Общ устройствен план (ОУП) на 

гр. Плевен за поземлен имот (ПИ) 56722.29.1 и разрешаване за изработ-
ване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на 
ПИ 56722.29.1 в местността Витска ялия, парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание по 
чл.125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.1, т.1, 
ал.3, чл.124а, ал.5 и чл.124б от Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени на Общия устройствен план на гр. Плевен 
в частта, отнасяща се за поземлен имот 56722.29.1 за промяна на вида 
територия на ПИ 56722.29.1 от „земеделска земя“ в урбанизирана тери-
тория, като се установи „Предимно производствена устройствена зона - 
Пп“ с преобладаващи складови функции. 

2. Разрешава Общия и Подробен устройствен план да се изменят едно-
временно при условията и по реда за съответния план, като изменението 
на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменение-
то на общия устройствен план. 

3. Одобрява Техническото задание, неразделна част към предложението 
за изменение на ОУП на гр. Плевен.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-
върши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоред-
бите на закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на 
настоящото решение.

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

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 578/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Изменение на ПУП - ПРЗ за територията на УПИ І-За 

училище в кв. 403а по плана на гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона 
за общинската собственост, чл.134, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6 от Закона за ус-
тройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за територията на 
УПИ І-За училище в кв. 403а по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със заповед на осно-
вание чл.135, ал.3 от Закона за устройство на територията да се изработи 
проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 
- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за територията на УПИ І-За 
училище в кв. 403а по плана на гр. Плевен

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, 
чл.134, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, по 
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0782/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, прове-
дено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 24 от дневния ред, и е подпе-
чатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 579/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Даване съгласие за извършване на строителни дейности 

за обект: „Възстановителни, отводнителни дейности и реконструкция 
на подпорни стени на ул. „Княз Борис І“ в района на свлачище № PVN 
24.56722.01 в гр. Плевен 

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.8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за извършване на строителни дейности за обект: „Въз-
становителни, отводнителни дейности и реконструкция на подпорни 
стени на ул. „Княз Борис І“ в района на свлачище № PVN 24.56722.01 в 
гр. Плевен, попадащи в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 
659.114 с начин на трайно ползване - за друг вид озеленени площи, пуб-
лична общинска собственост; 659,115 с начин на трайно ползване - за вто-
ростепенна улица, публична общинска собственост и 659.141 с начин на 
трайно ползване - комплексно застрояване, частна общинска собственост 
по Кадастралната карта на гр. Плевен. 

2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен или оправомощено 
лице да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно 
разпоредбите на закона за устройство на територията, свързани с изпъл-
нение на настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във 
връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, по пред-
ложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-
0774/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено 
на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 25 от дневния ред, и е подпечатано 
с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 580/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - Парцеларен план на еле-

ментите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на 
оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5290 в ПИ 757.599 в 
м. Плочата, землището на гр. Плевен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона 
за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и 
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за 
опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за про-
карване на трасе на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 
5290 в ПИ 757.599 в м. Плочата, землището на гр. Плевен, преминаващо 
със сервитут през следните поземлени имоти: 542.9 с начин на трайно 
ползване - за път от републиканската пътна мрежа ІІ-35 Плевен - Ловеч, 
публична държавна собственост; 757.271 с начин на трайно ползване - За 
селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собстве-
ност; 757.466 с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, 
ведомствен път, публична общинска собственост; 757.109 с начин на 
трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, публична 
общинска собственост; 757.449 с начин на трайно ползване - За селско-
стопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на оптично ка-
белно захранване на базова станция VТ 5290 в ПИ 757.599 в м. Плочата, 
землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през следните по-
землени имоти: 757.271 с начин на трайно ползване - За селскостопан-
ски, горски, ведомствен път, публична общинска собственост; 757.466 с 
начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, 
публична общинска собственост; 757.109 с начин на трайно ползване - За 
селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собстве-
ност; 757.449 с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, 
ведомствен път, публична общинска собственост;

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-

върши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на 
настоящото Решение.
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Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не подле-
жат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи 
и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земе-
делските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0781/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 26 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 581/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - Парцеларен план на еле-

ментите на техническата инфраструктура за прокарване трасе за 
пътна връзка до ПИ с идентификатор 61426.27.5 в м. Стража в земли-
щето на с.Радишево

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона 
за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и 
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за 
опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен Устройствен План - 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за про-
карване трасе за пътна връзка до ПИ с идентификатор 61426.27.5 в м. 
Стража в землището на с. Радишево.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-

върши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на 
настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи 
и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земе-
делските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0773/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 27 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 582/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - Парцеларен план на еле-

ментите на техническата инфраструктура за прокарване на тра-
се на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5259 в ПИ 
17854.113.26 в м. Равнишки лозя, землището на с. Гривица

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона 
за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и 
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за 
опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за про-
карване на трасе на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 
5259 в ПИ 17854.113.26 в м. Равнишки лозя, землището на с. Гривица, 
преминаващо със сервитут през следните поземлени имоти: 17854.61.107 
с начин на трайно ползване - за път от републиканската пътна мрежа, 
публична държавна собственост; 17854.51.104 с начин на трайно ползва-
не - пасище, мера, публична общинска собственост; 17854.51.103 с начин 
на трайно ползване - местни пътища, публична общинска собственост; 
17854.51.98 с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, 
ведомствен път, публична общинска собственост; 17854.136.87 с начин 
на трайно ползване - пасище, мера, публична общинска собственост; 
17854.114.830 с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, 
ведомствен път, публична общинска собственост; 17854.113.830 с начин 
на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, пуб-
лична общинска собственост; 17854.114.78 с начин на трайно ползване 
- За селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска соб-
ственост; 17854.113.26 с начин на трайно ползване - други промишлени 
територии, частна собственост на „БТК Мобайл“ ЕООД.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на оптично кабел-
но захранване на базова станция VТ 5259 в ПИ 17854.113.26 в м. Равниш-
ки лозя, землището на с. Гривица, преминаващо със сервитут през след-
ните поземлени имоти: 17854.51.104 с начин на трайно ползване - пасище, 
мера, публична общинска собственост; 17854.51.103 с начин на трайно 
ползване - местни пътища, публична общинска собственост; 17854.51.98 
с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, 
публична общинска собственост; 17854.136.87 с начин на трайно ползване 
- пасище, мера, публична общинска собственост; 17854.114.830 с начин на 
трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, публична 
общинска собственост; 17854.113.830 с начин на трайно ползване - За сел-
скостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост; 
17854.114.78 с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ве-
домствен път, публична общинска собственост.

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.

4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-

върши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на 
настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи 
и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земе-
делските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0773/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 28 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 583/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - Парцеларен план на еле-

ментите на техническата инфраструктура за прокарване на тра-
се на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5377 в ПИ 
37856.162.13 в землището на с. Коиловци

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона 
за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и 
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за 
опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделските земи

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за про-
карване на трасе на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 
5377 в ПИ 37856.162.13 в землището на с. Коиловци, преминаващо със 
сервитут през следните поземлени имоти: 37856.212.22 с начин на трайно 
ползване - за път І клас, публична държавна собственост; 37856.212.23 с 
начин на трайно ползване - за път І клас, публична държавна собственост; 
37856.212.25 с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ве-
домствен път, публична общинска собственост; 37856.208.41 с начин на 
трайно ползване - Изоставени територии на трайни насаждения, частна 
общинска собственост; 37856.162.13 с начин на трайно ползване - сто-
пански дворове, частна собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на оптично ка-
белно захранване на базова станция VТ 5377 в ПИ 37856.162.13 в земли-
щето на с. Коиловци, преминаващо със сервитут през следните поземле-
ни имоти: 37856.212.25 с начин на трайно ползване - За селскостопански, 
горски, ведомствен път, публична общинска собственост; 37856.208.41 с 
начин на трайно ползване - Изоставени територии на трайни насаждения, 
частна общинска собственост.

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-

върши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на 
настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи 
и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земе-
делските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0776/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 29 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 № 584/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Подробен Устройствен План - Парцеларен план на еле-

ментите на техническата инфраструктура за прокарване на тра-
се на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5464 в ПИ 
06495.103.40 в м. Съдовете, землището на с. Брестовец

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона 
за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и 
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за 
опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за про-
карване на трасе на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5464 
в ПИ 06495.103.40 в м. Съдовете, землището на с. Брестовец, преминаващо 
със сервитут през следните поземлени имоти: 06495.3.26 с начин на трайно 
ползване - за друг вид застрояване, частна собственост на обществена ор-
ганизация; 06495.3.29 с начин на трайно ползване - за път І клас, публична 
държавна собственост; 06495.103.45 с начин на трайно ползване - паси-
ще, мера, публична общинска собственост; 06495.116.27 с начин на трайно 
ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, публична общин-
ска собственост; 06495.102.45 с начин на трайно ползване - За селскосто-
пански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост.

2. Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на оптично 
кабелно захранване на базова станция VТ 5464 в ПИ 06495.103.40 в м. 

Съдовете, землището на с. Брестовец, преминаващо със сервитут през 
следните поземлени имоти: 06495.103.45 с начин на трайно ползване - 
пасище, мера, публична общинска собственост; 06495.116.27 с начин на 
трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, публична 
общинска собственост; 06495.102.45 с начин на трайно ползване - За сел-
скостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост.

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен план 

по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да из-

върши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение на 
настоящото Решение.

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

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост, на 
основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи 
и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земе-
делските земи, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0775/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет 
- Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 30 от дневния 
ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 585/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Възстановяване изпълнението на курсове от общинска 

транспортна схема 
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, 

предлагам Общински съвет - Плевен, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка 
с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Възстановява изпълнението на маршрутни разписания, по автобусни 
линии от общинската транспортна схема, както следва: 

1. Автобусна линия „Плевен - Гривица“, с маршрутни разписания с час 
на тръгване:

от Плевен - 08:30ч., 11:30ч., 16:00ч., 20:00ч.;
от Гривица 09:00ч, 12:00ч, 16:30ч., 20:30ч.;
2. Автобусна линия „Плевен - Славяново“, с маршрутни разписания с 

час на тръгване:
от Плевен - 06:30ч., 08:30ч., 09:30ч., 13:30ч., 17:30ч., 19:45ч.;
от Славяново - 07:15ч., 08:15ч., 12:30ч., 16:30ч., 18:30ч.
3. Автобусна линия „Плевен - Бохот”, маршрутни разписания с час на 

тръгване:
от Плевен- 05:32ч., 08:40ч., 19:10ч.;
от Бохот - 06:11ч., 09:30ч. ; 20:00ч.
4. Автобусна линия „Плевен - Пелишат”, маршрутни разписания с час 

на тръгване:
от Плевен- 15:30ч.
от Пелишат - 16:30ч.
5. Автобусна линия „Плевен - Къшин”, маршрутни разписания с час на 

тръгване:
от Плевен - 17:15ч.
от Къшин - 17:40ч.;
6. Автобусна линия „Плевен - Буковлък“:
от гр. Плевен - 10:30ч.; 11:30ч, 13:40ч, 16:30ч;
от с. Буковлък - 11:00ч, 12:00ч, 14:00ч., 17:00ч;
7. Автобусна линия „Плевен - Върбица“:
от Плевен - 14:15ч;
от Върбица - 14:45ч.
8. Основна градска автобусна линия № 9 „ Втора клинична база - Бал-

канстрой“;
9. Основна градска автобусна линия № 12 ”ЛВТ-Втора клинична база”;
10. Основна градска автобусна линия № 84 „ж.к. Дружба 1 - Втора кли-

нична база“.
ІI. Решението влиза в сила от 10.06.2021 г.
III. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община 

Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 

от Закона за обществените поръчки, предлагам Общински съвет - Плевен, 
на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона за авто-
мобилните превози, по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община 
Плевен, с вх.№ ОбС-0785/18.05.2021 г., на заседание на Общински съвет - 
Плевен, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 29, точка 31 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
  

Р Е Ш Е Н И Е № 586/27.05.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отлагане на дебати
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. Отлага дебатите по предложение по т.32 от приетия дневен ред от-
носно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „БА-
ЛИЗ“ върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собстве-
ност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.662.538.4.34, находящ се в гр.Плевен, бул. „Скобелев“ №20, бл.2, 
вх.А, актуван с АОС №39918/10.02.2014 г., внесено от Георг Спартански 
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0783/19.05.2021 г., за следващото 
заседание. 

Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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Скъпи плевенски
ученици,
Скъпи деца,
Скъпи студенти,
Уважаеми препо-
даватели от де-
сетките плевенски 
училища и детски 
градини,
Уважаеми препода-
ватели от Медицин-
ския университет и 
Учителския инсти-
тут,
Уважаеми предста-
вители на държав-
ните и общински 
институции,
Уважаеми
съграждани,

Кметът на Община Плевен Георг Спартански и 
заместник-кметът Стефан Милев връчиха отличия 
на директори и педагози за принос в областта на об-
разованието по повод 24 май. Наградените са:

Тончо Върбанов - директор на СУ „Анастасия 
Димитрова”, Плевен

Наско Найденов - директор на ПГТ „Проф. 
Цветан Лазаров”, Плевен

Милена Кожухарова - директор на ДГ „ Коки-
че”, Плевен

Генадий Гешев - директор на ЦПЛР - Център 
за работа с деца - Плевен

Калинка Бенова - учител в МГ „Гео Милев”, 
Плевен

Ванилия Беремска - учител в МГ „ Гео Ми-
лев”, Плевен

Пенка Трифонова - библиотекар в МГ „Гео 
Милев”, Плевен

Розалия Данова - учител в ПГПЧЕ, Плевен
Севинч Алиева - учител в ДФСГ „Интелект”, 

Плевен
Катя Трифонова - учител в СУ „Стоян Заи-

мов”, Плевен
Виолета Йорданова - учител в СУ „Стоян Заи-

мов”, Плевен
Лилия Стоянова - учител в НУ „Патриарх Ев-

тимий”, Плевен
Валентина Николова - учител в НУ „Христо 

Ботев”, Плевен
Анелия Илиева - учител в ОУ „Валери Петров”, 

Плевен
Геновева Иванова - учител в ОУ „Д-р Петър 

Берон”, Плевен
 Детелинка Чокарова - учител в ОУ „Д-р Петър 

Берон”, Плевен
Галина Колева - учител в ОУ „Йордан Йов-

ков”, Плевен

Ирена Кирова - Венкова - учител в ОУ „Йор-
дан Йовков”, Плевен

Румяна Цолова - старши възпитател в Об-
шоградско средношколско общежитие

Йорданка Стефанова - учител в ДГ „Чучулига”, 
Плевен

Ирина Борисова - учител в ДГ „Снежанка”, 
Плевен

Мая Петрова - учител в ДГ „Надежда”, Плевен
Теодора Тодорова - учител в ДГ „Надежда”, 

Плевен
Светлана Андреева - учител в ДГ „Зорница”, 

Плевен
Рая Петкова - учител в ДГ „Юнско въстание”, 

Плевен
Мая Гинева - учител в ДГ „Гергана”, Плевен
Милена Стефанова - учител в ДГ„Щастливо 

детство”, Плевен
Валя Иванова - учител в ДГ „Щастливо дет-

ство”, Плевен
Деница Илиева - учител в ДГ „Пролет”, Пле-

вен
Йоана Тодорова - учител в ДГ „Слънце”, Плевен
 Красимира Лачева - Колева - учител в ДГ „Ко-

киче”, Плевен
Стела Цанова - учител в ДГ „Щурче”, Пле-

вен
Татяна Маринова - учител в ДГ „Иглика”, Пле-

вен
Силвия Кунчева - Захариева - учител в ДГ „Иг-

лика”, Плевен
Теодор Николов - учител в ОУ „Васил Лев-

ски”, Плевен.
Отличени бяха и деца и ученици от плевенски 

детски заведения и учебни заведения, завоюва-
ли призови места в национални и международни 
конкурси, състезания и олимпиади.

Дейци в областта на култу-
рата бяха отличени от кмета на 
Община Плевен Георг Спартан-
ски на официална церемония в 
Арт център - Плевен. Поводът 
бе 24 май - Ден на светите бра-
тя Кирил и Методий, на българ-
ската азбука, просвета и култура 
и на славянската книжовност. 

Отличените, които бяха номи-
нирани от колективите, в които 
работят, за 2021 година са:

- Иван Велчев - музеен спе-
циалист в ХГ „Илия Бешков“;

- Красимира Кузманова - ак-
триса в ДКТ „Иван Радоев“;

- Нели Станева - уредник в 
Регионален исторически музей;

- Анелия Първанова - уред-
ник в Регионален исторически 
музей;

- Квартет „ГеоМарЧаЛо“.
По повод празника, за 25 го-

дини от създаването на Общин-
ски хор „Гена Димитрова“ отли-
чие получи диригентът Анелия 
Дечева.

Почетни грамоти „Неофит 
Рилски“ бяха връчени на из-
явени учители и директори в 
Областна администация. С от-
личието на Министерството на 
образованието и науката бяха 
наградени общо 8 изтъкнати пе-
дагози. Грамотите връчи област-
ният управител Марио Тодоров. 

Почетна грамота „Неофит 
Рилски“ получиха: Ваня Дра-
жева, директор на Основно 
училище „Д-р Петър Берон“ - 
Плевен, Михаела Карамфилова 
- заместник-директор по учеб-
но-производствена дейност 
в Държавна финансово-сто-
панска гимназия „Интелект“ 
- Плевен, Стефка Йоргова - 
старши учител в Детска гра-
дина „Знаме на мира“ - Беле-
не, Наталия Ботева - учител в 
Начално училище „Христо Бо-
тев“ - Плевен, Розалия Данова 
- старши учител по английски 
език в Профилирана гимназия 

За пореден път си позволявам да наруша официалния протокол, 
като започна своето обръщение с обръщение и поздрав към де-
цата на Плевен, към учениците и студентите на Плевен към 
преподавателите - тези, които дават знание и свяст на наши-
те деца, за да растат достойни граждани на Плевен и на Бъл-
гария. Тук е мястото специално да се обърна и да се поклоня към 
представителите на Българската православна църква, които с 
вековното си дело през годините, съхранявайки нашата право-
славна религия, творейки и създавайки писаното слово и съхра-
нявайки го с цената понякога на живота си и като зеницата на 
окото си, пренесоха българското слово, българските традиции 
и култура през тъмните и мрачни векове на петстотин годиш-
ното чуждо иго, за да я има България, за да се радваме на този 
най-светъл, най-чист, най-народен, най-обичан, най-тачен и 
най-славен от всичките български празници.

За да се случи това, което се е случило в средата на IX-ти 
век, има своите исторически предпоставки. Имаме едно проти-
воборство на две големи империи - Византийската и Римската 
империя. По средата, като кост в гърло, е заседнал българският 
народ със своята държава, но държава езическа, обединяваща в 
своите територии многобройни племена и народи, завоювани по 
силата на българския меч. Цар Борис I, Борис покръстител, си 
дава сметка, че в това противоборство на две империи за вла-
дичество на Европа, ние ще бъдем равностойни на тези империи 
и на други държави, само ако имаме собствена сила, собствено 
достойнство, собствен блясък. Затова той предприема изклю-
чително далновиден ход, като едновременно с християнството 
дава подслон на учениците на Кирил и Методий, за да творят, 
за да създават, за да образоват българския народ. Този мъдър 
владетел си е давал сметка, че мечът може да завоюва терито-
рии, каменните стени на крепостите могат да пазят от вра-
гове до известно време, но когато мечът се строши в битка, 
когато троновете паднат, когато стените рухнат, тогава на 
помощ идва невидимият щит на Словото, на духовността, на 
културата, на народната свяст и на традицията.

Този мъдър владетел е прозрял това още в средата на девети 
век. А държави, към които всички сега всички сочим с пръст и се 
кланяме угоднически - Англия, Германия, Франция, са започнали 
да пишат на английски, немски и френски от 15-ти век ната-
тък. Много векове, след като българският род и племе е имал 
свой език, своята писмена и духовна култура и благодарение на 
които се е запазил до ден днешен. Ето, на тези мъдри владетели 
на България и на техните следовници, на тези първоапостоли 
- Св. Кирил и Св. Методий, на техните ученици - Климент Ох-
ридски, Гораст, Сава и Ангеларий, както и на всички знайни и 
незнайни писмовни хора, дължим това, че сме се запазили като 
държава в продължение на 13 века, като народност със своя 
самобитна култура.

Тук е мястото да благодаря на хилядите творци на култура-
та и науката, защото Словото е едната страна, но то ражда 
възможност да се твори на роден език, да се създава култура, 
да се разпространява тази култура и с това да изградим оня не-
видим меч и щит, с които сме се бранили векове наред от чужди 
попълзновения.

Ще ми се да завърша с един апел към Националните власти, 
към партиите на България в днешно време. Нека да следваме за-
ветите на нашите учители, на тези, които са държали ръката 
ни в първо отделение, за да ни научат на четмо и писмо. Нека 
следваме добрия пример на просветителите, на духовниците, на 
дейците на науката и културата, а не да се преследваме един 
друг, да се мразим люто, да се ненавиждаме, защото няма сил-
на държава там, където няма единение - единение на властите 
и единение с народа. Нека помним уроците на историята, да 
отдадем нужното с почит и признание към нашите първоучи-
тели и нека с делата си в бъдещето да покажем, че сме достой-
ни техни следовници, и че България има своето бъдеще в Европа.

Честит празник българи! Честит празник плевенчани! И 
нека Бог да пази всички ни и да подкрепя десницата ни в делника!

Община Плевен отличи дейци 
на културата за 24 май

Директори, педагози, деца от детските заведения
и ученици с награди за принос в областта на образованието 

Осем педагози с отличие от МОН

с изучаване на чужди езици 
- Плевен, Камелия Минкова-
Баръмова - старши учител по 
философски дисциплини в 
Профилирана гимназия по ту-
ризъм „Алеко Константинов“ - 
Плевен, Светлана Събева - за-

местник-директор по учебната 
дейност и учител по математи-
ка в Средно училище „Св. Св. 
Кирил и Методий“ - Пордим и 
Теменужка Христова - дирек-
тор на Основно училище „Ан-
тон Страшимиров“ - Бохот.


