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ОБЩИНСКО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ
бр. 91, год. VII, 11 октомври 2021 г., разпространява се безплатно

Отвориха за движение надлеза
към „Сторгозия“
Специална комисия, съставена от експерти от Регионалната
дирекция за национален строителен контрол и други компетентни органи, прие на 1 октомври работата по ремонтирания
надлез към жк „Сторгозия“. Подписан е протокол за въвеждане
на съоръжението в експлоатация и движението по него беше
възстановено.
Изпълнител на обекта: „Реконструкция на пътен надлез за
жк „Сторгозия“, гр. Плевен“ е
„Трейс Груп Холд“ АД. Сумата
за основния ремонт на съоръжението беше осигурена от спестените европейски средства след
проведени от Община Плевен
процедури по обществени поръчки в рамките на Програмния
период 2014-2020 г.

Още 1 200 000 за плевенски фирми от ОПИК
Общо 24 малки предприятия
от област Плевен с оборот над
500 000 лв. са подписали договори през август и септември 2021
г. за подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19. Общата
стойност на проектите възлиза
на 1 200 000 лв., като всяка фирма при одобрен финансов отчет
ще получи еднократно безвъзмездно 50 000 лв. Продължителността на изпълнение на всеки
проект е три месеца от датата на
влизане в сила на административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
21 от фирмите работят в

град Плевен, останалите 3 са в
Червен бряг, Девенци и Долни
Дъбник. Сред секторите, в които 24-те предприятия развиват
икономическата си дейност, са
транспортният (8), текстилният
(2), строителството (2), търговията. Заваръчни услуги, металообработване, производство на
обувки и аксесоари от естествени материали, производство на
опаковки, печатни услуги, проектиране, мoнтаж и обслужване
на цифрови охранителни системи, дентални услуги са други
области, в които подпомогнатите фирми от областта са активни.
Целта
на
процедурата
(BG16RFOP002-2.089) е да осигури оперативен капитал за бъл-

гарските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв.
за 2019 г. Фирмите могат да отчитат разходи, извършени в периода
след 01.02.2020 г. до крайната
дата на изпълнение на проекта.
Процесът на отчитане на безвъзмездната помощ е максимално
опростен и се осъществява изцяло електронно през информационната система за управление
и наблюдение на средствата от
ЕС в България (ИСУН 2020).
Използвани
източници:
ИСУН 2020 и документите по
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа
за малки предприятия с оборот
над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия
от пандемията COVID-19“

ОбС прие отчета за изпълнение на
Бюджет 2020 на Община Плевен
Общински съвет - Плевен
прие отчета за изпълнение
на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Предложението бе
първа точка в дневния ред на
редовната сесия в края на септември.
Сборният бюджет на Община Плевен за 2020 г. е приет с
Решение №150/19.03.2020 г. на
Общинския съвет и е в размер на
112 047 548 лв., в т.ч. за финансиране на делегирани от държавата дейности - 72 010 321 лв.,
за местни дейности и дофинансиране на делегирани държавни
дейности - 40 037 227 лв. През
отчетния период бюджетът е
претърпял промени вследствие
на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от
дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери
от министерства и ведомства
и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени
се отразяват служебно и за тях
не е необходимо решение на
Общинския съвет. След направените промени общият обем
на бюджета на Община Плевен
към 31.12.2020 г. е съответно
131 857 561 лв.
На база постъпилите приходи в бюджета през 2020 г. са
извършени разходи в размер на
109 861 398 лв. В разходната

част са спазвани приоритетите:
заплати, храна, осигурителни
плащания, както и издръжката
на заведенията от системите на
образованието, здравеопазването и социалните дейности. Традиционно най-много отново са
разходите за образование - 47,38
%, което представлява почти
половината от целия бюджет на
Общината. В общината функционират 72 учебни заведения,
от които 32 детски градини, 37
училища, 2 центъра за Подкрепа
на личностното развитие и едно
общежитие.
За функция „Здравеопазване“ годишният план в размер на
6 497 193 лв. е изпълнен 85,39
%, или 5 548 277 лв. В група
“Култура” отчетените разходи за
2020 г. са 5 487 651 лв., за спорт
- 445 627 лв. Капиталовите разходи, извършени с бюджетни
средства за периода, са съответно 9 217 740 лв. при годишен
разчет от 16 756 469 лв. Освен
с бюджетни средства инвестиционни разходи са извършени и
със средства от оперативни програми на Европейския съюз.
Съгласно Закона за публичните финанси, отчетът на Бюджет 2020 бе представен първо
публично и обсъден в постоянните комисии в Общинския
съвет. Отчетът беше приет
единодушно и от местния парламент.
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Търговският съветник при Посолството
на Австрия се срещна с кмета на Община Плевен
триалци ни интересува визията
на Община Плевен за увеличаване дела на австрийски капитали в района, посочи Филип Купфер, цитиран от пресцентъра
на общинската администрация.
Всяка добра идея е добре
дошла и ще намери пълната
ни подкрепа, каквато получиха
международният концерн „Леони“, немската фирма „Алегро”
и редица други наши и чуждестранни инвеститори. Време е
да започне преодоляването на
дисбаланса между Северна и
Южна България, за което бихме
искали да разчитаме и на стабилна държавна политика. За да
стимулираме бъдещи вложения,

Четири седмици след назначаването си за търговски съветник в Посолството на Австрия
у нас Филип Купфер посети
Плевен за среща с кмета Георг Спартански. В разговорите
участваха заместник-кметовете
Милен Яков и Стефан Милев,
както и представителите на Търговския отдел при Посолството
на Австрия Стефан Христов и
Петя Галинова.
Австрия е важен инвеститор
в България, радвам се, че и в
област Плевен има австрийски
вложения в успешно производство, осигуряващо стотици работни места. В тази връзка и по
повод интерес от наши индус-

имаме намерение да изградим
индустриална зона недалеч от
Плевен, в която да предлагаме
терени със съответните комуникации и
инфраструктура.
Начинанието е сериозно и изисква голям финансов ресурс, за
какъвто ще разчитаме на средства от европейските фондове в
предстоящия програмен период,
е казал в отговор Георг Спартански. Готови сме да предоставим
информация по повод проявен
интерес от австрийски фирми в
която и да е област от икономиката и ще се радваме на бъдеща
съвместна работа с Търговския
отдел на Посолството на Австрия, е допълнил кметът.

Удължиха срока на общински Руски високотехнологични компании предлагат
сътрудничество с български институции и фирми
кредит по ФЛАГ
С 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на
Плевен даде съгласие за промени в срок на договор за кредит,
сключен между Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ, Община
Плевен и „Уникредит Булбанк“.
Заемът е във връзка с реализацията на проекта за развитие на
интегриран градски транспорт в
Плевен.
С решение от 28.05.2020 г.
Общинският съвет на Плевен
даде съгласие Община Плевен
да сключи договора за кредит с
ФЛАГ, по силата на който да се
поеме краткосрочен общински
дълг за реализация на проекта
„Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“,
финансиран от Оперативна
програма „Региони в растеж
2014 - 2020 г.“ В изпълнение на
взетото решение е сключен Договор за кредит от 04.11.2020 г.
между ФЛАГ в качеството на
кредитор, Община Плевен в
качеството на длъжник и „Уникредит Булбанк“ в качеството
на банка за отпускане на кредит, в размер на 2 450 000 лв.
Заложеният срок за усвояване
е до 31.08.2021 г. и срок за издължаване на главницата по
кредита - 25.10.2021 г. В процеса на изпълнение на проекта е възникнала необходимост

от удължаване на срока за финално отчитане на договора за
безвъзмездна финансова помощ. Удължаването се дължи
на спиране на дейностите по
проекта заради усложнената
епидемиологична обстановка
в страната, както и на лошите метеорологични условия,
възпрепятстващи изпълнението на предвидените СМР. Финалното отчитане на проекта е
осъществено на 05.08.2021 г.
Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни
фондове, Управляващият орган
по Оперативната програма може
да извърши окончателно плащане в 90-дневен срок. Тоест,
времето за верифициране на поисканите средства фактически
превишава срока за издължаване на главницата по кредита (до
25.10.2021 г.) към ФЛАГ. В тази
връзка е необходимо и даване
на съгласие за удължаване на
срока за издължаване на главницата по кредита не по-късно от
25.12.2022 г.
Общински съвет - Плевен,
даде съгласие Общината да
сключи допълнително споразумение към договора за кредита и
упълномощи кмета да извърши
всички останали необходими
правни и фактически действия
за изпълнение на решението.

В контекста на активизиране
търговско-икономическите отношения между Русия и България в Община Плевен постъпи
пакет предложения от руски високотехнологични компании от
различни браншове за сътрудничество с български институции и фирми, изпратен от посланика на Руската Федерация
н. пр. Елеонора Митрофанова.
Координатор на инициативата
и нейната реализация е Търговското представителство на
Руската Федерация в Република България. По този повод на
посещение в Плевен беше търговският представител на Русия Константин Артюшин, придружен
от Алексей Голубев
- генерален директор
на „Русатом - инфраструктурни
решения” - дъщерна фирма на „Росатом”.
Заедно с кмета
Георг Спартански и
неговите заместници
Милен Яков и Стефан Милев те обсъдиха
съвременните
възможности за българо-руско икономическо сътрудничество
от взаимен интерес и
създаването на преки
контакти между пред-

ставители на бизнеса от двете
страни. Алексей Голубев представи презентация на разработената и вече успешно внедряваща се руска платформа „Smart
City - Интелигентен град“, за
създаване на високоефективна
дигитална градска икономика.
Целта на платформата е изграждането на единна информационна
система за управление, насочена
към повишаване качеството и скоростта на процесите, автоматизиране на рутинните операции и ефективна ангажираност на персонала.
Тя осигурява управление и контрол
на ключови области като безопасност, благоустройство, транспорт,

административни услуги, финансово-стопанска дейност, сигнали
на гражданите, управление на кадрите и др. Внедряването на платформата гарантира съкращаване на
времето за протичане на различните процеси с 30 %, ефективен
контрол в условията на единна
цифрова среда и икономия на бюджета, съобщава пресцентърът на
Община Плевен.
Участниците в срещата изразиха общи намерения за стимулиране и разширяване на бизнес
контактите между Русия и България в духа на традиционно добрите отношения между двете
страни.

Отдават под наем части от имоти в училища в Плевен
Части от имоти публична общинска собственост в четири
училища в Плевен да бъдат отдадени под наем чрез публичен
търг, реши Общинският съвет на
Плевен. Предложението получи
единодушната подкрепа на присъстващите в залата съветници.
Постъпилите
предложения
до общинска администрация от
директори на учебни заведения в
Плевен, са за провеждане на процедури за отдаване под наем на
помещения и бюфети за закуски.

Началната месечна наемна цена
за помещения и части от тях, в
училища, се определя съгласно Приложение №3 на Решение
№034/31.01.2008г на ОбС. Съгласно общинската Наредба №7
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок
до 10 години, след организиране
и провеждане на публичен търг
или конкурс, за което се изисква

решение на ОбС. Постъпилите
заявления са съответно от директорите на ОУ „Йордан Йовков“,
СУ „Христо Смирненски“, ПГ
с преподаване на чужди езици
и НУ „Христо Ботев“ - Плевен.
След обсъждане Общинският
съвет прие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, като
участниците представят предложенията си пред комисията в деня
и часа, обявени за провеждане на
търга за отдаване по наем за срок
от 5 години на части от имоти -

публична собственост за:
- Бюфет за закуски в ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен с площ 20
кв.м, при първоначална наемна
цена от 108 лв. Депозит за участие 200 лв.;
- Бюфет за закуски в СУ
„Христо Смирненски“ - Плевен с
площ З0 кв.м, при първоначална
наемна цена от 80 лв. Депозит за
участие 200 лв.;
- Бюфет за закуски в ПГ с преподаване на чужди езици в Плевен с площ 19 кв.м. Първоначал-

на наемна цена - 185 лв., депозит
за участие 200 лв.;
- Класна стая в НУ „Христо
Ботев“ - Плевен с площ 30 кв.м,
при първоначална наемна цена от
6 лв. на час. Депозит за участие
100 лв.
Ползването на всички изброени имоти от спечелилия съответната процедура наемател, не
може да пречи или ограничава
учебните дейности в учебното заведение, е записано в решението
на местния парламент.

брой 91
11.10.2021 г.

3

ни и съоръжения“, финансиран по проект №BG05M9OP001-2.004-0019
„Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция
на уврежданията - Плевен“, ОПРЧР 2014-2020.
4. Създава обект „Цветен лазерен принтер“ на стойност 984 лв. с
ДДС, в това число един брой цветен лазерен скенер в Приложение
10А Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по
обекти по проекти на ЕС през 2020 г., бюджетен параграф 52-03
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, финансиран по проект №BG05M9OP001-2.004-0019 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията
- Плевен“, ОПРЧР 2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във
Р Е Ш И:
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и мест1. Утвърждава уточнения план по бюджета на Община Плевен по ната администрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанфункции и дейности съгласно Единната бюджетна класификация си и чл.39, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 на Общински съвет - Плевен по
към 31.12.2020 година, както следва:
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
- По прихода - 131 857 561 лева;
ОбС-0639-5/16.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
- По разхода - 131 857 561 лева.
проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, точка 3 от дневния ред, и е
(Съгласно приложенията)
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
2. Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Община Плевен
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
за 2020 година и утвърждава прихода в размер на 109 861 398 лева и
разхода в размер на 109 861 398 лева, разпределени съгласно Единната бюджетна класификация.
Р Е Ш Е Н И Е № 684/30.09.2021 г., гр. Плевен
(Съгласно приложенията)
3. Приложения от №1 до №14 са неразделна част от настоящото ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения
решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от
и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните фи- ЗОС и чл. 14, , чл. 76, чл. 79, чл. 85, ал. 1, от Наредба № 7 на Общиннанси и чл.61 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на ски съвет - Плевен
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен по
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
Р Е Ш И:
ОбС-0149/20.07.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез представяпроведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, точка 1 от дневния ред, не от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
обявени за провеждане на търга за отдаване по наем за срок от 5 (пет)
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев години на части от имоти - публична собственост за:
- Бюфет за закуски в ОУ „Йордан Йовков“ Плевен с площ 20 кв.м, при
първоначална наемна цена от 108.00 лв. Депозит за участие 200.00 лв
- Бюфет за закуски в СУ „Христо Смирненски“ Плевен с площ 30 кв.м,
Р Е Ш Е Н И Е № 682/30.09.2021 г., гр. Плевен
при първоначална наемна цена от 80.00 лв. Депозит за участие 200.00 лв.
ОТНОСНО: Изменение на Договор за кредит №1209 от 04.11.2020
- Бюфет за закуски в ПГПЧЕ Плевен с площ 19кв.м, при първонаг., сключен между „Фонд за органите на местното самоуправление в
чална наемна цена от 185.00 лв. Депозит за участие 200.00 лв
България - ФЛАГ“ ЕАД, Община Плевен и „Уникредит Булбанк“ АД
- Класна стая в НУ „Христо Ботев“ Плевен с площ 30 кв.м, при пърНа основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1, т.5, воначална наемна цена от 6.00 лв. на час. Депозит за участие 100.00 лв.
2. Ползването на имотите по т. 1, от спечелилия съответната процечл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг
дура наемател, не може да пречи или ограничава учебните дейности
в учебното заведение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
3. Възлага на Кмета на Община Плевен:
Р Е Ш И:
3.1. Да назначи комисия, която да организира и проведе процедури1. Дава съгласие Община Плевен да сключи допълнително спорате
по т.1 от настоящото Решение.
зумение към договор за кредит №1209 от 04.11.2020 г. с „Фонд за
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, 3.2. Да утвърди тръжните правила по т.1 от настоящото Решение.
за реализация на проект: BG16RFOP001-1.007-0003-C01 „Развитие 3.3. Да сключи договор със спечелилите участници.
на интегриран градски транспорт - гр.Плевен“, финансиран от Опе- Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2,
ративна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., приоритетна във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление
ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие“, схема/процедура и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 14, , чл. 76, чл.
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 79, чл. 85, ал. 1, от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по
градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, със срок за погася- предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ване - не повече от 25.12.2022 г., считано от датата на подписване на ОбС-0922/16.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, точка 4 от дневния ред,
допълнително споразумение по договора за кредит.
2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да извърши всички ос- и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
танали необходими правни и фактически действия за изпълнение на

ственост, чл. 56а във връзка с чл. 56, т. 2 от Закона за устройство на
територията, чл. 25, ал. 1, т. 1, 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-0923/16.09.2021
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021
г., Протокол № 35, 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 № 685/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Приемане на схема за разполагане на преместваеми
обекти - павилион за търговска и обслужваща дейност с 2 броя модули, с общ размер 4,00/4,00 м. и с площ 16,00 кв.м, разположен в УПИ
І, кв.54 по плана на с. Буковлък, община Плевен на основание чл.56,
ал.2 от ЗУТ - публична общинска собственост и отдаване под наем на
част от имот - публична общинска собственост
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. 56а във връзка с чл. 56, т. 2 от
Закона за устройство на територията, чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 35, ал. 1 и ал.
2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Плевен, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал. 1,
Р Е Ш Е Н И Е № 683/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Промяна в Приложение №10А Разчет за финансиране чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на ЕвропейОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ския съюз през 2021 г.
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
I.
Приема
схема
за
разполагане
на преместваеми обекти - павилион
местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.2 и
ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.39, ал.2 и ал.4 от Наредба за търговска и обслужваща дейност с 2 броя модули, с общ размер
4,00/4,00 м и с площ 16,00 м2, разположен в УПИ I, кв. 54 по плана
№10 на Общински съвет - Плевен
на село Буковлък, община Плевен.
IІ. Да се отдаде под наем част от имот - публична общинска собОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
ственост за срок от 5 (пет) години за разполагане на преместваеми
Р Е Ш И:
1. Създава обект „Преносими компютри“ на стойност 4 572,00 обекти - павилион за търговска и обслужваща дейност с 2 броя модулв. с ДДС, в това число три броя преносими компютри с лицензи- ли, с общ размер 4,00/4,00 м и с площ 16,00 м2, разположен в УПИ I,
ран софтуер на единична цена 1 524,00 лв. с ДДС в Приложение кв. 54 по плана на село Буковлък, община Плевен.
10А Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи IІІ. Приема начална тръжна месечна цена за отдаване под наем на
по обекти по проекти на ЕС през 2020 г., бюджетен параграф 52- частта от имота по т. IІ, в размер на 25,60 (двадесет и пет лева и шест01 „Придобиване на компютри и хардуер“, финансиран по проект десет стотинки) лв./месец без ДДС.
№BG05M9OP001-2.004-0019 „Продължаване дейността на Региона- ІV. Приема депозит за участие в размер на 5 на сто от началната
лен център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен“, ОПРЧР месечна наемна цена с вкл. ДДС по т. III на частта от имота по т. II,
изчислен за целия период на договора, който е в размер на 92,16 лв. /
2014-2020.
2. Създава обект „Настолни компютърни конфигурации“ на стой- деветдесет и два лева и шестнадесет стотинки/.
ност 4 176,00 лв. с ДДС, в това число три броя настолна компютърна V. Отдаването под наем на частта от имота по т. IІ да се извърши
конфигурация с лицензиран софтуер на единична цена 1 392,00 лв. по реда на Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, чрез публичен
с ДДС в Приложение 10А Разчет за финансиране по обекти на капи- търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предлоталовите разходи по обекти по проекти на ЕС през 2020 г., бюджетен женията на участниците в администрацията на Община Плевен и
параграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“, финансиран начална тръжна месечна наемна цена, съгласно т. IІІ и депозит за
по проект №BG05M9OP001-2.004-0019 „Продължаване дейността участие, съгласно т. ІV.
на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Пле- VI. Възлага на кмета на Община Плевен да назначи комисия, която
да организира и проведе търга.
вен“, ОПРЧР 2014-2020.
3. Създава обект „Документо-оборотни скенери“ на стойност 1 512,00 VІI. Възлага на кмета на Община Плевен или оправомощено от
лв. с ДДС, в това число два броя - документо-оборотни скенери на еди- него лице да сключи договора за наем със спечелилия участник.
нична цена 756,00 лева с ДДС в Приложение 10А Разчет за финансиране Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2,
по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на ЕС през 2020 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
г., бюджетен параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, маши- местната администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската соб-

Р Е Ш Е Н И Е № 687/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем без публичен търг или конкурс
на „Автомобилен и картинг спортен клуб - Плевен Рейсинг - ТИМ“,
ЕИК 114624627, недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ временен обект с идентификатор 56722.653.7.1
и застроена площ 430 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 56722.653.7, находящ се на бул. „Георги Кочев“ (к-с Воден) УПИ ІІ,
кв.219 по плана на гр. Плевен, актуван с АОС №40366/03.06.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6,
изр.1 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал.1 от Наредба
№ 7 на Общински съвет - Плевен

Р Е Ш Е Н И Е № 681/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен
за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от
Закона за публичните финанси и чл.61 от Наредба №10 за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен

решението по т.1.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг по предложение от Георг Спартански - Кмет
на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0283-1/14.09.2021 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №
35, 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 № 686/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Одобряване на схема за разполагане на преместваеми
обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и
отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал.
1 от Закона за устройство на територията, чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал.1 и чл. 85, ал. 1, т.2 от
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Одобрява: Схема за разполагане на преместваеми обекти, съгласувана от Главния архитект на Община Плевен от 23.08.2021 г.
2. Възлага на Кмета на Община Плевен или на оправомощено от
него лице да проведе търг за отдаване под наем на части от имоти
- публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми
обекти съгласно одобрените схеми по т.1, както следва:
Позиция 1 - Павилион № 1 с размер 2,50/4,00 м и с обща площ 10,00
кв. м - публична общинска собственост, разположен в УПИ I “За озеленяване“, кв.711 по плана на гр. Плевен, жк „Сторгозия“, срещу
блок 22 с предназначение - „за търговска и обслужваща дейност”.
3. Търгът за отдаване под наем на имот по т. 2 да се извърши при начална наемна цена, определена съгласно Наредба № 17 на Общински
съвет - Плевен, както следва:
- Позиция 1 -3,00 лв./кв.м. или общо 30.00 (тридесет) лв.;
4. Отдаването под наем на части от имот - публична собственост на
град Плевен, по т. 2 е за срок от 5 (пет) години.
5. Отдаването под наем на имота по т. 2 да се извърши по реда на
Наредба № 7 на Общинския съвет - Плевен, чрез публичен търг с
тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията
на участниците в администрацията на Община Плевен и начални месечни наемни цени съгласно т. 3.
6. Определя депозит, изчислен в съответствие с чл.79. ал. 4 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен.
7. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която
да организира и проведе търга.
8. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него
лице да сключи договори за наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във
връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 76, т. 2, чл. 79,
ал.1 и чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен
по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с
вх.№ ОбС-0928/20.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, точка 6 от дневния ред,
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се отдаде под наем на „Автомобилен и картинг спортен клуб
- Плевен Рейсинг - ТИМ“, ЕИК 114624627, със седалище и адрес
на управление гр.Плевен, ул. „Драма“ №25, без публичен търг или
конкурс по цени, определени в Наредба №17 на Общински съвет Плевен, недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост,
представляващ временен обект с идентификатор 56722.653.7.1 и застроена площ 430 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор
56722.653.7, находящ се на бул. „Георги Кочев“ (к-с Воден) УПИ ІІ,
кв.219 по плана на гр.Плевен, актуван с АОС №40366/03.06.2014 г.,
за срок от 5 (пет) години.
2. Консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и таксата битови отпадъци за имота да бъдат
за сметка на наемателя „Автомобилен и картинг спортен клуб - Плевен Рейсинг - ТИМ“.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен или упълномощено от него
длъжностно лице да сключи договор за наем на имота по т.1, съгласно действащите разпоредби и условията по предходните точки.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.14, ал.6, изр.1 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 от Наредба № 7 на Общински съвет
- Плевен по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община
Плевен, с вх.№ ОбС-0820-4/09.09.2021 г. на заседание, проведено на
30.09.2021 г., Протокол № 35, 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 № 688/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от поземлен имот с иден-

брой 91
11.10.2021 г.
тификатор 56722.232.745 по КК КР на гр. Плевен, публична общин- първоначалната цена за всеки един от имотите, както следва:
ска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение
АОС №
Данъчна ПървоНа основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона № Поземлен имот Имот Площ
идент.№
№ по кв.м.
оценка / начална
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал.1
рег.
лв./
цена
от Закона за устройство на територията, чл.14, ал. 7 от Закона за обплан
/лв./
щинската собственост, чл. 76, и т.2, чл.79, ал.1 и чл. 85, ал. 1, т.2 от
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, предлагам на Общински 1 17854.201.1217 УПИ І 875 43451/04.11.2020 г. 3122,90 17 900,00
съвет - Плевен
2 17854.201.1218 УПИ ІІ 752 43513/27.08.2021 г. 2683.90 15 400,00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Плевен или на оправомощено от
него лице да проведе търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект
съгласно схема за разполагане на преместваеми обекти на Главния
архитект на Община Плевен от 20.11.2020 г. за:
- „Павилион №2 с площ 12,00 кв. м - част от поземлен имот с идентификатор 56722.232.745 по КК КР на гр. Плевен, представляващ
публична общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, в близост
до Гробищния парк „Чаира” - с предназначение „ за услуги”.”
- „Павилион №3 с площ 12,00 кв. м - част от поземлен имот с идентификатор 56722.232.745 по КК КР на гр. Плевен, представляващ
публична общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, в близост
до Гробищния парк „Чаира” - с предназначение „за услуги”.
2. Търгът за отдаване под наем на имотите по т.1 да се извърши при
начална наемна цена, определена съгласно Наредба № 17 на Общинския
съвет - Плевен, в размер на 3.00 лв/кв. м, или общо 36.00 лв. без ДДС.
4. Отдаването под наем на част от имот - публична общинска собственост, по т. 1 е за срок от 5 (пет) години.
5. Отдаването под наем на имота по т. 1 да се извърши по реда на
Наредба № 7 на Общинския съвет - Плевен, чрез публичен търг с
тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията
на участниците в Администрацията на Община Плевен и начални
месечни наемни цени съгласно т.2 .
6. Определя депозит, изчислен в съответствие на чл. 79. ал. 4 от
Наредба № 7 на Общинския съвет - Плевен.
7. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която
да организира и проведе търга.
8. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено от него
лице да сключи договори за наем със спечелилия участник.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2 във
връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията,
чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 76, и т.2, чл.79, ал.1
и чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС0929/20.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено
на 30.09.2021 г., Протокол № 35, 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 № 689/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на застроен поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 73523.501.368, съставляващ УПИ
ІІІ-368 в кв.14а, по регулационния план на с. Тученица, община Плевен, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно
построена върху имота сграда
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.51 от Наредба
№ 7 на Общински съвет - Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Да се продаде недвижим имот - частна общинска собственост с
административен адрес: с. Тученица, ул. Генерал Колев № 26, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 994 кв. м с
идентификатор 73523.501.368, а по регулационния план на селото
УПИ III368, кв.14а, отреден за жилищно строителство, актуван с акт
за частна общинска собственост № 43510/23.08.2021 г., за сумата от
11 000 (единадесет хиляди) лева без ДДС на ЕМИЛИЯ МАКСИМОВА МАРИНОВСКА - собственик на законно построената върху него
сграда с отстъпено право на строеж.
2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за
продажба на имота с правоимащото лице, съгласно т.1 от настоящото
решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, и чл.51 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по
предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0921/14.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, 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 № 690/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Продажба на недвижими имота - частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство: ПИ 17854.201.1217 и ПИ
17854.201.1218 в кв.98 по плана на с. Гривица, 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
имотите - общинска собственост в Община Плевен през 2021 г., като
в раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение
да продаде” се добавят: недвижими имоти в кв.98 по плана на с. Гривица, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), със
следните идентификатори: 17854.201.1217 и 17854.201.1218.
2. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на имотите чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, при първоначална цена
без ДДС за всеки един от имотите и депозит в размер на 10 % от

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която
да организира и проведе търг за продажба на гореописаните имоти.
4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за
продажба на имотите по т.2, съгласно нормативните изисквания, със
спечелилия/те участници.
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-0924/17.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

4

лен имот с идентификатор 87597.257.112 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на с. Ясен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл.51, ал.3 и ал.5 от Закона за
кадастъра и имотния регистър
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 87597.257.112 (номер по предходен
план 000112), находящ се в землището на с.Ясен, в местността
Азманското, категория ІІІ при неполивни условия, актуван с АОС
№38931/31.05.2013 г., от „нива“ в „друг вид земеделска земя“.
2. Дава съгласие Кметът на Община Плевен или упълномощено
от него лице (писмено, с нотариална заверка на подписа) да подаде
заявление до Общинска служба по земеделие - Плевен, за промяна
начина на трайно ползване от „нива“ в „друг вид земеделска земя“
на имота по т.1.
3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши необходимите
правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл.51, ал.3 и ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№
ОбС-0927/20.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен,
проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, 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 № 691/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Уреждане на отношения между Община Плевен и
физически лица във връзка с приложение на действащ Подробен устройствен план - План за улична регулация на незастроен урегулиран
поземлен имот XVIII-118, кв.36 по плана на с. Брестовец, община
Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното
Р Е Ш Е Н И Е № 694/30.09.2021 г., гр. Плевен
самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и чл.35, ал.4,
т.2 от Закона за общинската собственост и чл.48, ал.1 от Наредба № ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение
на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
7 на Общински съвет - Плевен
ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулирани поземлени имоти XLІ-113а и ХХVІІ
- за обществено обслужване в кв. 25а по плана на гр. Плевен и задъОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
нена улица (тупик), част от поземлен имот с идентификатор 654.81
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна характера на собствеността върху ре- На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закоално определената част с площ 27 кв.м от общински поземлен имот на за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал.
с проектен идентификатор 06495.201.905 - улица на територията на 1, ал. 3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал. 2 и
с. Брестовец съгласно Скица-проект №15-1007351/14.09.2021г. на ал. 3 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет - Плевен, чл.134, ал.
СГКК-Плевен и съгласно действащ Подробен устройствен план - 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията при условиПлан за регулация, одобрен със заповед РД-15-2421/1991г. от пуб- ята на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 ЗУТ
лична общинска собственост в частна общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
2. Дава съгласие за уреждане на имуществените отношения между
Р Е Ш И:
Община Плевен и физическите лица Снежина Георгиева Ангелова
и Данчо Любенов Ангелов, във връзка с прилагане на действащия 1. Дава съгласие да се измени действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙПодробен устройствен план - План за регулация на с. Брестовец, Об- СТВЕН ПЛАН -ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегущина Плевен, като Община Плевен прехвърли при равни права на лирани поземлени имоти XLІ-113а и ХХVІІ - за обществено обслужСнежина Георгиева Ангелова и Данчо Любенов Ангелов, поземлен ване в кв. 25а по плана на гр. Плевен и задънена улица (тупик), част
имот с проектен идентификатор 06495.201.904, с площ 27 кв.м - на от поземлен имот с идентификатор 654.81.
стойност 581,00 (петстотин осемдесет и един) лева без ДДС, съглас- 2. Дава съгласие за промяна на характера на част от второстепенно изготвена оценка от лицензиран оценител на недвижими имоти. на улица (тупик - ПИ 654.81) - от публична общинска собственост в
3. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за частна общинска собственост, представляваща придаваема част от
уреждане на имуществените отношения с посочените физически лица, около 62м2 към нов УПИ XLI-113a от поземлен имот с идентификатор 56722. 654.81 по кадастралната карта на гр. Плевен, по присъгласно т.2 от настоящето решение и нормативните изисквания.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във ложено графично предложение за изменение на ПОДРОБЕН УСвръзка с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната ад- ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ
министрация, чл.6, ал.1 и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската соб- за урегулирани поземлени имоти XLІ-113а и ХХVІІ - за обществено
ственост и чл.48, ал.1 от Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен, по обслужване в кв. 25а по плана на гр. Плевен и задънена улица (тупредложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ пик), част от поземлен имот с идентификатор 654.81.
ОбС-0926/20.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, про- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен да допусне със заповед на
ведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, точка 11 от дневния ред, и е основание чл.135, ал. 3 от Закона за устройство на територията да
подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
се изработи проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСПредседател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев ТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за
урегулирани поземлени имоти XLІ-113а и ХХVІІ - за обществено обслужване в кв. 25а по плана на гр. Плевен и задънена улица (тупик),
част от поземлен имот с идентификатор 654.81.
Р Е Ш Е Н И Е № 692/30.09.2021 г., гр. Плевен
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в гр. Плевен,
във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоупраул. Мур №48А - поземлен имот с идентификатор 56722.662.593 с
вление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, ал. 3 и чл.8, ал.1 от
площ 259 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ-7769 в кв.328 по плана на града,
Закона за общинската собственост, чл.2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №
отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 7/2005 г. на Общински съвет - Плевен, чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от
чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, Закона за устройство на територията при условията на чл. 15, ал. 3 и
ал. 5 ЗУТ, по предложение от Милен Яков - ВРИД Кмет на Община
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен
Плевен, с вх.№ ОбС-0932/20.09.2021 г., на заседание на Общински
съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, точка 14
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински
Р Е Ш И:
съвет - Плевен.
1. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на недвижим
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
имот - частна общинска собственост, актуван с АОС №43516/08.09.2021
г., с административен адрес: гр. Плевен, ул. Мур №48А - поземлен имот
с идентификатор 56722.662.593, с площ 259 кв.м - урбанизирана теритоР Е Ш Е Н И Е № 695/30.09.2021 г., гр. Плевен
рия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, съставляващ УПИ
ІІІ-7769 в кв.328 по регулационния план на града, отреден за жилищно ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен усстроителство. Търгът да се проведе чрез предварително представяне на тройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.1468 в местпредложенията от участниците в администрацията на Община Плевен, ността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на
при начална тръжна цена в размер на 37 300 (тридесет и седем хиляди и елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задатриста) лева без ДДС и размер на депозита за участие 3 730 (три хиляди ние за изработване на подробен устройствен план
седемстотин и тридесет) лв.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи комисия, която за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Зада организира и проведе търг за продажба на имота.
кона за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1,
3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията
продажба на имота по т.1, съгласно нормативните изисквания, със
спечелилият участник.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2
Р Е Ш И:
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план
ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 - План за застрояване за ПИ 56722.701.1468 в местността Стража в
на Общински съвет - Плевен, по предложение от Георг Спартански землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на
- Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0925/17.09.2021 г., на заседа- техническата инфраструктура. При изработване на подробния усние на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г., Про- тройствен план да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба
токол № 35, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове терипечат на Общински съвет - Плевен.
тории и устройствени зони.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев 2. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен
план - План за застрояване за ПИ 56722.701.1468 в местността Стража в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на елементите
Р Е Ш Е Н И Е № 693/30.09.2021 г., гр. Плевен
на техническата инфраструктура.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване (НТН) на позем- 3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице

брой 91
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да извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не
подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.
1 от Закона за устройство на територията, по предложение от Милен
Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0933/20.09.2021
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021
г., Протокол № 35, точка 15 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

общинска собственост, землище с. Дисевица.
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен
план по т. 1.
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да
извърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение
на настоящото Решение.
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не
подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.
2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската
собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1
от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона за опазване
на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на
закона за опазване на земеделските земи, по предложение от Милен
Яков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0931/20.09.2021
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021
Р Е Ш Е Н И Е № 696/30.09.2021 г., гр. Плевен
г., Протокол № 35, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с официОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен алния печат на Общински съвет - Плевен.
Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен
имот с идентификатор 56722.34.935 в местността Витска ялия в землището на гр.Плевен
Р Е Ш Е Н И Е № 698/30.09.2021 г., 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 ОТНОСНО: Избор на експерт - счетоводители за заверка на гоза общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и дишните финансови отчети за 2021 г. на търговските дружества с
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона общинско участие
за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прила- На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 26, т. 16 и чл. 29,
гане на закона за опазване на земеделските земи
т. 5 от Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на
общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала на Общински съвет - Плевен и чл. 37, ал. 1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
от Закона за счетоводството и Решение № 591/24.06.2021 год. на ОбР Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен щински съвет - Плевен
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструкОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
тура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор56722.34.935 в местността Витска ялия в землището на гр.
Р Е Ш И:
Плевен, преминаващо със сервитут през поземлен имот с идентифи- 1. Избира експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов
катор 56722.34.81 с начин на трайно ползване - пасище, публична отчет за 2021 година на търговски дружества, чиито собственик на
общинска собственост.
капитала е Община Плевен, както следва:
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на водопровод до позем- 1.1. „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен - Йорданка Николова
лен имот с идентификатор 56722.34.935 в местността Витска ялия в Виткова.
землището на гр. Плевен, преминаващо със сервитут през поземлен 1.2. „Тибор” ЕАД - Плевен - Йордан Иванов Досев.
имот с идентификатор 56722.34.81 с начин на трайно ползване - па- 1.3. „Инжстрой” ЕООД - Плевен - Златка Желязкова Нешева.
сище, публична общинска собственост.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал. 1,
3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 5 (пет) години.
т. 23 от ЗМСМА, чл. 26, т. 16 и чл. 29, т. 5 от Наредба №8 за реда за
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен устройствен учредяване и упражняване правата на общината в публични предплан по т. 1.
приятия и търговски дружества с общинско участие в капитала на
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомощено лице да Общински съвет - Плевен и чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводствоизвърши необходимите правни и фактически действия, в изпълнение то и Решение № 591/24.06.2021 год. на Общински съвет - Плевен,
на настоящото Решение.
по предложение от Постоянната комисия по „Стопанска политика
Решенията по чл. 124а от Закона за устройство на територията не и транспорт“, с вх.№ ОбС-0706-8/27.09.2021 г., на заседание на Обподлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4.
щински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35,
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Об2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоу- щински съвет - Плевен.
правление и местната администрация, чл. 8 от Закона за общинската
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев
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
Р Е Ш Е Н И Е № 699/30.09.2021 г., гр. Плевен
закона за опазване на земеделските земи, по предложение от Милен
ОТНОСНО:
Допълнение на програмата за развитие на „ДиагносЯков - ВРИД Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0934/20.09.2021
г., на заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 тично-консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2021
г., Протокол № 35, точка 16 от дневния ред, и е подпечатано с офици- година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
алния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев местната администрация и чл.59, ал., т.15 от Наредба №8 за условията
и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху
общинската част от капитала на търговските дружества
Р Е Ш Е Н И Е № 697/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен
Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен
имот с идентификатор 24935.504.6 в местността Долни ливади в землището на с.Дисевица
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона
за общинската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и
чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 18 от Закона
за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 24935.504.6 в местността Долни ливади в землището на
с. Дисевица, преминаващо със сервитут през следните поземлени
имоти: 87597.858.185 с начин на трайно ползване - местни пътища,
публична общинска собственост, землище с. Ясен; 24935.504.7 с начин на трайно ползване - полски пътища, частна държавна собственост, землище с. Дисевица; 24935.504.20 с начин на трайно ползване
- местни пътища, публична общинска собственост, землище с. Дисевица.
2. Дава съгласие за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 24935.504.6 в местността Долни ливади
в землището на с. Дисевица, преминаващо със сервитут през следните поземлен имот: 87597.858.185 с начин на трайно ползване местни пътища, публична общинска собственост, землище с. Ясен;
24935.504.20 с начин на трайно ползване - местни пътища, публична
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движение по пътищата, чл.3 и чл.4, ал.1 от Правила за дейността и
организацията на работа на Общинските комисии по безопасност на
движението по пътищата
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Определя за член на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Плевен Николай
Емилов Маринов - Председател на ПК по „Обществен ред и сигурност“ при Общински съвет - Плевен.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21,
ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.167в, ал.4 от Закона за движение по пътищата, чл.3 и чл.4, ал.1 от Правила за дейността и организацията
на работа на Общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, по предложение от Георг Спартански - Кмет на
Община Плевен, с вх.№ ОбС-0939/29.09.2021 г., на заседание на
Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №
35, 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 № 701/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Уреждане на отношения между Община Плевен и
„БИМЕКС ТМ-2“ ЕООД, върху недвижим имот с идентификатор
87597.21.24, представляващ поземлен имот с начин на трайно ползване - нива в землището на с. Ясен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.5, ал.1, т. 2от Наредба № 7/2005 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за уреждане на имуществените отношения между
Община Плевен и „БИМЕКС ТМ-2“ ЕООД с ЕИК 114628272, представляван от Теодор Николаев Бекярски във връзка с прилагане на
действащия План за застрояване на с. Ясен, като „БИМЕКС ТМ-2“
ЕООД да прехвърлят безвъзмездно на Община Плевен реално определена част с проектен идентификатор 87597.21.367 с площ от 79 /седемдесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, съгласно скица
- проект № 15-998198/13.09.2021г. на СГКК - Плевен за изменение на
кадастралната карта в с. Ясен.
2. Оправомощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за
уреждане на имуществените отношения с посочените физически лица,
съгласно т.1 от настоящето решение и 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 администрация, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и
чл.5, ал.1, т. 2от Наредба № 7/2005 г., по предложение от Георг Спартански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0937/24.09.2021 г., на
заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г.,
Протокол № 35, 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 № 702/30.09.2021 г., гр. Плевен
ОТНОСНО: Уреждане на отношения между Община Плевен и физическо лице, върху недвижим имот с идентификатор 56722.656.468,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ VI, стр.
кв. 560, ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 54, гр. Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.5, ал.1, т 2 от Наредба № 7/2005г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН
1. Допълва Програма за развитие на „Диагностично-консултативен
Р Е Ш И:
център ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен за 2021 г. както следва:
1. Отменя Решение № 669/26.08.2021г. год. на Общински съвет 1.2. Раздел VІ-3. „Инвестиционен план за 2020 г.“ в „График за заку- Плевен за уреждане на отношения между Община Плевен и физипуване на медицинска апаратура“ създава нова т.11 с текст:
ческо лице върху недвижими имот с идентификатор 56722.656.468,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ VІ, стр.
Цена в лева Източник на
кв.560, ул. „Д-р Г.М. Димитров“ №54, гр. Плевен.
№
Медицинска апаратура
с ДДС
финансиране
2. Дава съгласие за уреждане на имуществените отношения между
Община Плевен и физическо лице Михаил Колев Начев, във връзСобствени
11. Рентгенова цифровизираща система - DR
36 000
ка с прилагане на действащия Подробен устройствен план - План
средства
за регулация на гр. Плевен, като Михаил Колев Начев да прехвърли
Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, безвъзмездно на Община Плевен реално определена част с проектен
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администра- идентификатор 56722.656.622, с площ от 39 кв. м, трайно предназнация и чл.59, ал., т.15 от Наредба №8 за условията и реда за упраж- чение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
няване правата на собственик от Община Плевен върху общинска- второстепенна улица, която попада в уличната регулация на ул. „Д-р
та част от капитала на търговските дружества, по предложение от Г. М. Димитров“, съгласно Удостоверение № 25-168425-10.06.2021 г.
Постоянната комисия по „Бюджет и финансова политика“, с вх.№ за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадасОбС-0619-7/28.09.2021 г., на заседание на Общински съвет - Плевен, тралните регистри от АГКК.
проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 35, точка 19 от дневния ред, 3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи договор за
уреждане на имуществените отношения с посоченото физическо
и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Плевен.
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев лице, съгласно т.1 от настоящето решение и 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 местнаР Е Ш Е Н И Е № 700/30.09.2021 г., гр. Плевен
та администрация, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и
ОТНОСНО: Определяне на председател на комисия при Общин- чл.5, ал.1, т 2 от Наредба № 7/2005г., по предложение от Георг Спарски съвет - Плевен, с дейност в направление, свързано с БДП за член тански - Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0936/23.09.2021 г., на
на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата заседание на Общински съвет - Плевен, проведено на 30.09.2021 г.,
на територията на Община Плевен
Протокол № 35, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официалНа основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление ния печат на Общински съвет - Плевен.
и местната администрация във връзка с чл.167в, ал.4 от Закона за
Председател на Общински съвет - Плевен: Мартин Митев

КУЛТУРА

брой 91
11.10.2021 г.
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Специалисти от РИМ - Плевен проучваха Никополската крепост
От 1 до 19 септември тази година бяха подновени археологическите разкопки на последната
средновековна българска столица. Проучванията на „Никополска крепост“ се осъществиха по
инициатива на Община Никопол. Те бяха водени от специалистите от РИМ – Плевен Венко
Иванов, Владимир Найденов
и Тинка Кръстева, студента по
археология Серхан Реджебов,
дейно участие взеха и общински
служители, доброволци, работници, студенти, учители и ученици.
В резултат на проведените
разкопки успя да се почисти
сектор от южната крепостната
стена и две от проучените кули.
Бе открит нов участък от средновековната крепостна стена.
Проучвания се осъществиха и
във вътрешността на крепост-

та, където бе открито жилище
от късно османския период,
съобщават от РИМ - Плевен. И
допълват, че освен архитектура са били открити и находки
като монети, върхове от стрели, елементи на бита. Интерес
представляват надгробна плоча
и жертвеник от римския период, които са преизползвани при
строежа на средновековната
крепостна стена и кули. Предстои тяхното пренасяне в дворното пространство пред настоящата обществена колекция на
Никопол.
„Никополската
крепост“,
известна още като „Шишманова крепост“, „Шишманово
кале“, „Калето“ и „Баштабия
кале“, е разположена в м. „Баладжа“ в западната част на град
Никопол. Обектът е разглеждан в редица научни и науч-

РВИМ с проект за по-добро
съхранение на архивния фонд
През юли тази година Регионален военноисторически
музей - Плевен е спечелил проект и е бил подписан Договор с
Министерството на културата за
предоставяне на финансова подкрепа в размер на 5 686,44 лв. за
реализация на проект „Основни

мерки в консервацията, свързани с опазване на движими културни ценности от Сбирка Д
- „Архиви”, Научен архив I и II
при Регионален военноисторически музей - Плевен са грижата за правилното съхраняване”,
съобщават от музея.

Основната цел на проекта е
превантивната грижа - подобряване условията за опазване и правилно съхраняване на архивните
материали, което е мярка към
благоустройството на фондохранилището. Работата ще трябва да
продължи до 20 ноември 2021 г.

но-популярни изследвания, но
археологическите проучвания
в него се провеждат само през
периода 1967-1986 г. от Екатерина Манова и са възобновени
за кратко от Милко Аспарухов
през 1989-1990 г.
Настоящите археологически
проучвания допълват и коригират резултатите от по-ранните разкопки на Никополска
крепост. Разкрит е сектор от
фортификацията на крепостта,
в който могат да се проследят
няколко преправки, ремонти и
нови строежи от различни периоди. Изясняването на тяхната

датировка се нуждае от допълнителни проучвания. По време
на археологическите разкопки
са разкрити монументална архитектура, керамичен материал
и дребни находки от периода на
желязната епоха до османския
период.
Обектът Никополска крепост
е свързан с едни от най-критичните събития в края на Втора
българска държава и годините
след нейното завладяване от Османската империя. Предвижда
се проучването на крепостта да
продължи и през следващата година.

