
рактеристики на физическата сре-
да за постигане на интегрирано и 
устойчиво развитие, гарантира-
що безопасност и сигурност, сво-
боден достъп, привлекателност и 
социално-икономически растеж 
на Плевен.    

През 2015 година плевен-
чани и гости на града ще могат 
да се разхождат и да си почиват 
сред зеленина и прохлада в цен-
тралната част на областния град. 
Дотогава Община Плевен тряб-
ва да приключи започналият ве-
че ремонт по проект „Обновя-
ване и модернизация на физи-
ческата среда, чрез реконструк-
ция на Централната пешеходна 
зона на град Плевен”. Той е фи-
нансиран по Договор за предос-
тавяне на безвъзмездна помощ 

Започна големият ремонт на 
площада и пешеходната зона

Cледва на стр. 3

Уважаеми съграждани,
Радвам се да споделя с вас 

новите възможности за увелича-
ване на трудовата заетост, които 
се откриват в Плевен до края на 
2014 година. Ще припомня, че 
миналата година, според офици-
алните данни от статистиката, 
безработицата в региона е била 
по-ниска от средната за страната. 
Смятам, че определено за тези 
резултати своята роля имаше и 
ръководството на общината. Ние 
бяхме най-големият работода-
тел не само в общината, но и в 
цялата област. Осигурихме 575 
работни места само по времен-
ната заетост. Освен тях, през 
пролетта разкрихме други 150. 
През тази година очакваме още 
100 места по временната трудова 
заетост, но се надяваме броят 
им да се увеличи, тъй като сме 
заявили 180. Те ще бъдат основно 
за малките населени места – така 
от една страна селата ще станат 
по-уютни и зелени, от друга - 
хората ще имат препитание в тези 
тежки времена. 

За мен, обаче, е по-важно да 
отбележа създаването на трайни 
работни места, които са свър-
зани с няколко инвестиции. Всеки 
момент очакваме да стартира 
завода за олио в Ясен, където 
ще бъдат разкрити 114 работни 
места. През месец април стар-
тира и голям търговски център в 
Плевен, в който ще има работа 
за над 500 души. За да дойдат 
„Нексанс Аутоелектрик Груп” и 
да осигурят 600 работни места, 
Община Плевен се отказа от иск 
за 860 000 лв. Имам уверенията 
им, че през първото полугодие ще 
бъдат разкрити 150 места, а до 
края на годината – още 450. Ако 
инвеститорът прецени, че обста-
новката в Плевен е добра, той 
има идея да разрасне производ-
ството и персоналът да достигне 
общо 1000 – 1200 души. Така през 
тази година очакваме само за 
първото полугодие нови 630 - 650 
трайни работни места, а до края 
на годината – още 600. 

Това е една реална и изпъл-
нима програма и белег според 
фирмите, че инвестиционният 
климат в Плевен се подобрява 
и тук могат успешно да развиват 
бизнес. От своя страна аз искам 
да ги уверя, че Община Плевен 
ще съдейства за по-бързото прид-
вижване и издаване на документи 
в най-кратките установени по 
закон срокове. 

Общината намалява разходите за вода и ток чрез нови стандарти

Бр.2, Год. I, март 2014 г., разпространява се безплатно 

Решения от 
февруарската 

сесия на 
Общински 

съвет Плевен
стр. 5-8

Проф. д-р Димитър Стойков дмн
Кмет на Община Плевен

№ ВG161PO001/1.4-09/2012/033, 
Схема ВG161PO001/1.4-09/2012 
„Зелена и достъпна градска сре-
да”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво 
и интегрирано градско развитие”, 
Подприоритет 1.4 „Подобряване 
на физическата среда и превенция 
на риска” на Оперативна програ-
ма „Регионално развитие” 2007-
2013г., съфинансирана от Евро-
пейския съюз, чрез Европейския 
фонд за регионално развитие.

Стойността на проекта е 4 911 
841,36 лв., от които 4 666 249,29 

лв. са средствата от донор и 245 
592,07 лв. е собственият финан-
сов принос на Община Плевен. 
Продължителността на изпълне-
ние е 20 месеца.

Общата цел на проекта е оп-
тимизиране условията на живот, 
техническите и екологичните ха-



Строежът на 
новото депо 

върви по план      
Строителните работи по изграж-

дане на депото за твърди битови от-
падъци се движат в график. Това за-
яви ръководителят на проекта и на-
чалник на отдел „Екология” в Об-
щина Плевен инж. Павлина Тодоро-
ва. Проектът се изпълнява по Опера-
тивна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” приоритетна ос 2: Подобря-
ване и развитие на инфраструктура-
та за третиране на отпадъци. 

Проектът „Изграждане на регио-
нална система за управление на от-
падъците в регион Плевен” е с бе-
нефициент Община Плевен, а парт-
ньори са общините Долна Митро-
полия, Долни Дъбник, Пордим, Ис-
кър, Гулянци и Сдружение „Регио-
нално управление на отпадъците – 
Плевен”. Инвестиционното намере-
ние включва изграждането на първа 
клетка от регионалното депо с капа-
цитет 785 500 хил. тона и период на 
експлоатация 14 години. Освен клет-
ка за отпадъци, системата ще включ-
ва сепарираща и компостираща ин-
сталация, както и център за предава-
не на отпадъци. Общата стойност на 
проектното предложение възлиза на 
27 795 954 лв., от които 3 927 568 лв. 
е националното съфинансиране и 1 
612 165 лв. е собственият принос на 
общините от региона.  

Изпълнението на този проект ще 
доведе до създаване на условия за 
изпълнение на изискванията на на-
ционалното и европейското законо-
дателство, задълженията по догово-
ра за присъединяване и на изисква-
нията за изграждане на инфраструк-
тура за управление на битовите от-
падъци. Ще подпомогне общините в 
регион Плевен за създаването на Ре-
гионална система от съоръжения и 
инсталации, осигуряваща еколого-
съобразно третиране на отпадъците.

Основните цели и ползи от реа-
лизирането на депото се изразяват в 
изграждането на необходимата ин-
фраструктура за екологосъобразно-
то обезвреждане на цялото количе-
ство битови отпадъци, генерирани 
на територията на шестте общини. 

Към края на януари е изградена 
конструкцията на КПП-то, включи-
телно покрив, топлоизолация, ин-
сталации. Остават вътрешни довър-
шителни работи. В процес на изпъл-
нение с трошено-каменна настил-
ка е приемната зона за зелени отпа-
дъци. Навесът за готов компост е на 
ниво фундиране, цокълни стени, ме-
тална конструкция до столици (ПВ 
връзки – частично). Остават – по-

кривна ламарина, стенни панели и 
бетонов под. Площадката за компо-
стиране е с настилка от трошен ка-
мък. Доставени са коритата. На ре-
зервоара за инфилтрат са изпълне-
ни земните работи. Изградено е дъ-
но, стени и обмазка (без оборудва-
не). Битовата сграда е на груб стро-
еж (вкл. покривна плоча), тухлена 
зидария. Остават ВиК и електро-ин-
сталации, вътрешни и външни до-
вършителни работи и покрив.

Сплинкерът е на ниво изпълнени 
земни работи, дъно, стени и обмаз-
ка. Сепарацията е на ниво изпълнено 
фундиране и около 80% рандбалки. 
Гараж и работилница – фундиране, 
цокълни стени, метална конструкция 
до столици. Остават покривна лама-
рина, стенни панели и бетонов под. 
Административната сграда е изпъл-
нена на груб строеж. Остават пре-
градни стени, ВиК и електро-инста-
лации, вътрешни и външни довърши-
телни работи, покрив. Завършеност-
та й е около 55-65%.

Навесът за балиране е фундиран. 
Изградени са цокълни стени, метал-
на конструкция до столици. Пред-
стои поставяне на покривна лама-
рина, стенни панели и бетонов под. 
Центърът за опасни отпадъци е с 
изпълнени фундиране и около 40% 
рандбалки. Площадките за маневри-
ране и за съхранение на опасни от-
падъци са до кота земна основа. Ре-
зервоарът за инфилтрат към „Клетка 
1” е с изпълнени земни работи, дъ-
но, стени и обмазка. Навесът за тех-
ника е в процес на фундиране и из-
граждане на рандбалки. Площадка-
та за техника е в процес на офор-
мяне на земната основа. Доставено 
е оборудването за сепариращата и 
компостиращата инсталации.

В ход е процедура за доставка 
на мобилно експлоатационно обо-
рудване за функционирането на Ре-
гионалния център. Разработва се до-
кументация за обществена поръчка 
за доставка на контейнери за зелени 
отпадъци и контейнеровоз, допълни 
ръководителят на проекта инж. Пав-
лина Тодорова.

Заради лошото време и падналия 
през януари сняг строителните ра-
боти бяха прекратени за кратко, но 
вече продължават. Най-вероятно до 
края на тази година всичко ще е го-
тово и предстои отстраняването на 
евентуални пропуски и приемане-
то и издаването на Акт 16. По план 
крайният срок за завършване на про-
екта е 29 април 2015 година.

ОБЩИНА 2Бр.2, Март, 2014 г. 

От 02.01.2014 г. Община Плевен започна изпъл-
нението на Проект „Оптимизиране на общинските 
политики и практики за местно и регионално разви-
тие с участие на всички заинтересовани страни” До-
говор №13-13-135,  фи нансиран по Бюджетна линия 
BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3 „Ефектив-
на координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики”, Приоритетна ос I „Добро 
управление” на Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Стойността на проекта възлиза на 79 807 лв. – 
100% безвъзмездна финансова помощ, а реализация-
та е с продължителност 9 месеца.

Общата цел на проекта е: Създаване на ефективна 
интегрирана рамка за развитието на Община Плевен, 
чрез която да се гарантира успешното изпълнение на 
стратегическите цели на администрацията и да се по-
стигне, желаната от местната общност, промяна.

Специфичните му цели са дефинирани, като:
1.Въвеждане на система за мониторинг, контрол и 

последваща оценка на изпълнението за прецизиране 
на прилаганите общински политики и практики.

2.Оптимизиране процеса на стратегическо упра-
вление, на основата на документи, чиито цели и мер-
ки са адекватни в най-висока степен на потребностите 
на местната общност, и са в съответствие с регионал-
ните и националните приоритети за развитие.

3.Постигане на ефективен диалог между целевите 
групи, включване и участие на всички заинтересовани 
страни в процеса на стратегическо планиране.

По същество, основните дейности се интерпрети-
рат чрез:

1.Изготвяне на Оценка на изпълнения План за раз-
витие на община Плевен (2007-2013 г.), на базата на 
Доклада за наблюдение на цялостното изпълнение, с 
оглед разработване на новия План за развитие за след-
ващите 7 години. 

2.Разработване и въвеждане на Система от прави-
ла и методики за мониторинг, контрол и последваща 
оценка на конкретни политики на общинска админи-
страция Плевен.

3.Разработване и въвеждане на пакет, от свързани 
в субординация, четичетири основни управленски до-
кумента:

■ План за развитие на община Плевен за периода 
2014 – 2020 г.

■ Предварителна оценка на социално-икономиче-
ското и екологичното въздействие на новия План за 
развитие (2014 – 2020 г.).

■ Общинска стратегия за развитие на образовани-
ето (2014 – 2020 г.).

■ Общинска Концепция за про странствено разви-
тие (2014 – 2025г.).

■ Общинска програма за развитие на земеделието 
(2014 – 2020 г.).

Очакваните резултати от изпълнението на проек-
та са:

1.Осигуряване на благоприятни възможности и 
осъществяване на резултативен процес на регионално 
планиране, при условията на съгласуваност, коорди-
нация, обществено консултиране и подкрепа.

2.Създаване на обективна основа за разработване-
то на новото издание на основния управленски доку-
мент на община Плевен за следващия програмен пе-
риод 2014-2020 г. 

3.Въвеждане на универсален механизъм в общин-
ската администрация за повишаване качеството на ра-
ботата.

4.Подобряване на организационната среда, капа-
цитета на служителите и ефективността на админи-
страцията в процеса на стратегическо управление. 

Проектите на всички свързани документи ще бъ-
дат презентирани и аргументирани на публични фо-
руми, на които ще се представят, обсъждат, съгласу-
ват, координират и приемат, в съответствие с Методи-
ческите указания на Министерството на регионално-
то развитие и благоустройството от 2011 г. за разрабо-
тване на НСРР 2012-2022 г., РПР 2014-2020 г., ОбСР 
2014-2020 г. и Общински планове за развитие за пери-
ода 2014-2020 г., част V-та, Приложение 9 „Подходи за 
включване на гражданите и заинтересованите страни, 
и за прилагане принципа на партньорството в процеса 
на стратегическо планиране и програмиране на регио-
налното и местното развитие”, при прилагане на под-
хода „Планиране с широко участие”.

В тази връзка, още сега Община Плевен обявява 
информация за контакти, които могат да ползват же-
лаещите да изразят своето индивидуално или групо-
во мнение и предварително становище или да напра-
вят предложения: 

гр. Плевен - 5800, пл. „Възраждане” №2
e-mail: pro_pro@abv.bg, телефон 064/881 273
факс 064/881 358.

Община Плевен започва подготовка на пакет 
документи за стратегическо планиране  на  

местното  развитие  за  периода  2014 - 2020 г.

Бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07
Проект „Оптимизиране на общинските политики и практики 

за местно и регионално развитие  с участие на всички заинтересовани страни”
Договор за ПБФП №13-13-135/02.01.2014 г.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН
предлага за продажба чрез публични търгове следните общински имоти:
- 4 бр. новопостроени апартаменти, находящи се в град Плевен, бул. “Ге-

орги Кочев” № 13, вх.А и вх.Б, при първоначална цена и депозит за участие в 
търга както следва: 

- Земеделска земи – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти 
с начин на трайно ползване: нива за строителство, находящи се в землището на с. Коило-
вци с номера:

№ 000062, площ  2,996 дка, с цена  9 300 лв. 
№ 000460, площ 3,905 дка, с цена 11 200 лв. 

- Урегулирани поземлени имоти в с.Буковлък, отредени за жилищно строителство как-
то следва:

УПИ VІІ, кв.20, площ 580 кв.м., с цена 3 600 лв. 
УПИ ХХІ, кв.50, площ 650 кв.м., с цена 4 300 лв. 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС. 

За повече информация можете да ни потърсите на тел. 881324 и 881310



не на машинната зала (479 кв. м). 
Основната идея е да се подо-
бри въздействието на водните 
съоръжения. Решенията са на-
сочени към прецизиране и ак-
туализация на водните количе-
ства, в зависимост от исканите 
водни ефекти, с тенденция към 
намаляване разхода на вода и 
електричество, и възможности 
за различни сценарии. Настилка 
– декинг около входа за машин-
ната зала на фонтана.

Това става чрез избор на но-
ви струйници и осветление съо-
бразно търсените водни и свет-

Продължение от стр. 1 
Специфичните цели са свър-

зани с подобряване физическото 
състояние и екологичните пара-
метри на Централната пешеход-
на зона на град Плевен. 

Изпълнението на проекта ще 
допринесе за повишаване ка-
чеството на живот и успешно 
приобщаване на групи с влошен 
социален статус, за превенция 
на риска по отношение безопас-
ността и сигурността на град-
ската среда. 

В резултат от дейностите ще 
бъдат обновени и рехабилити-
рани 29 202 кв.м от централния 
градски площад и прилежаща-
та пешеходна зона. От тях озе-
ленените площи са 6 927 кв. м, 
ще бъде реновиран централния 
градски фонтан - 840 кв. м. По 
проекта ще бъде изградена сис-
тема за управление на улично-

то осветление, изцяло ще бъдат 
подменени настилките и водо-
хващащите съоръжения, ще се 
изгради и напоителна система 
за зелените площи. За да е дос-
тъпна архитектурната среда, е 
предвидено монтирането на но-
ви архитектурни елементи на 
градската среда, осветление по 
маршрутите за достъпност с ми-
нимална осветеност 20 лукса. 
Друга от целите на ремонтните 
дейности е да се намалят разхо-
ди за вода и електричество чрез 
въвеждане на нови стандарти и 
изграждане на нова система от 
ефекти със съвременни енерго-
ефектни решения за водната ар-
хитектура.

В резултат от изпълнение-
то на проекта ще бъде обнове-
на и модернизирана физическа-
та среда на площад „Възражда-
не” с прилежащите му пешеход-
ни пространства /към Военния 
клуб и Народно читалище „Съ-
гласие 1869”/ и от зала „Катя 
Попова” до площад „Свобода”, 
включително централния град-
ски фонтан.

Основните дейности по 
проекта включват два подо-
бекта:

Подобект 1- Площад „Въз-
раждане” и прилежащите му 
пешеходни пространства към 
Военен клуб, Народно читали-

таж на ревизионни капаци чу-
гунени с ф600 и ф800, с клас на 
натоварване D 400; монтаж на 
линейни отводнителни оттоци- 
моноблок; елементи на град-
ския дизайн: пейки, кошчета за 
отпадъци, достъпна чешма-фон-
танка, афишни колони, места за 
синтез.

Подобект 2 „Централен градски 
фонтан на площад „Възраждане”.

Ще бъде извършен основен 
ремонт и реконструкция на хи-
дроизолация, настилки, обли-
цовки и инсталации на фонтана 
(840 кв. м), включително санира-

Новите строителни работи 
са: полагане на дрениращ бетон 
– дебелина 15 см; земновлажен 
дрениращ разтвор; направа на 
дрениращи отвори в съществу-
ващия бетон, земна почва - дос-
тавка, полагане и уплътняване 
до естествено състояние на поч-
вата за новите зелени участъци; 
монтаж на бордюри – гранит-
ни (термолющен двустранно) на 
бетонови ивици към зелени пло-
щи; монтаж на декоративни ме-
тални бордюри - листове лама-
рина (COR-TEN steel); монтаж 
на улични  бордюри на бетоно-
ва основа (към паркинги и ули-
ци); монтаж на павета със сис-
тема за заключване и мита де-
коративна повърхност - плочи с 
дебелина 8 см. и размери 30/30 
см, 20/30 см, 20/20 см, 20/10 см, 
цветове: светлосиви, антрацит и 
охра (по схема за редене) с дре-
нираща свързана фуга; монтаж 
на настилка от сегментен па-
важ с разтвори от съответната 
система, с дебелина 8 см, цве-
тове: светлосиви, антрацит и ох-
ра - около дървета в окръжности 
на пясъчна основа, завършващи 
със заключващ обръч от ПЕВП; 
монтаж на плочи 40/40 см с так-
тилни ивици; облицовка с гра-
нит термолющен – 4 см върху 
пясъчно легло на партер при па-
метника „Васил Левски“; мон-

ще „Съгласие 1869” и от за-
ла „Катя Попова” до площад 
„Свобода”.

Проектът определя рекон-
струкцията на централната пе-
шеходна зона, отчитайки исто-
рическото развитие на града, на-
стоящото състояние и прогнози-
те за бъдещото развитие. Тър-
сени са възможности за отдих и 
разширяване на социални кон-
такти на населението чрез за-
пазване, адаптация и развитие 
на съществуващата зелена сис-
тема и изграждане на принцип-
но нови градски пространства 
със средствата на архитектура-
та, ландшафтния и градски ди-
зайн и синтеза на изкуствата.

Подготвителните работи 
включват: демонтаж на бетон-
ни улични бордюри, градински 
варовикови бордюри, клинкер-
ни, мраморни и плочи от гнайс; 
подбор, почистване, палетиране 
и извозване; разбиване и извоз-
ване на циментова замазка под 
демонтирани плочи; разбива-
не и извозване на подложен бе-
тон; демонтаж на съществуващи 
метални стълбове 4 м. за парко-
во осветление; демонтаж и пре-
местване на 4 бр. съществуващи 
метални стълбове с Н=16м. за 
прожекторно осветление; пре-
махване на дървета (по проект 
за паркоустрояване). 

Започна големият ремонт на площада и пешеходната зона
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линни ефекти и система за тях-
ното управление; избор на но-
ви помпи и връзка със смука-
телния колектор и струйниците; 
премахване на компроментира-
ни облицовки и настилки (до бе-
тон); саниране на съществуващи 
стоманобетонови (поцинковани 
стоманени) елементи; полагане 
на хидроизолация по дъното на 
фонтана и стените; полагане на-
ново на некомпроментираните 
и добавяне на нови облицовки 
по дъното и стените на фонта-
на; изграждане на нова система 
от ефекти посредством съвре-
менни енергоспестяващи реше-
ния за водна архитектура (пом-
пи, дюзи, осветление и др.); са-
ниране на машинната зала.



На своето заседание през 
февруари Общински съвет Пле-
вен прие предложението на По-
стоянната комисия по „Култу-
ра, вероизповедания и междуна-
родна дейност” и одобри Пра-
вилник за условията, реда и кри-
териите за предоставяне на фи-
нансови средства за съфинан-
сиране на културни проекти на 
територията на Община Пле-
вен. Като постоянни членове на 
експертната комисия, която ще 
разглежда проектите, Общин-
ският съвет утвърди общински-
те съветници Чавдар Велинов и 
Даниела Гонкова от ПК по „Кул-
тура, вероизповедания и между-
народна дейност” и Илка Илие-
ва от ПК по „Икономика, проек-
ти, финанси и бюджет”. 

Досега в края на всяка година 
културни организации и индиви-
дуални творци подаваха в отдел 
„Образование и култура” своите 
заявки за финансиране от страна 
на общината. Въз основа на тези 
заявки, от отдела прецизираха и 
разпределяха средствата предвид 
общия бюджет за културен кален-
дар. „Това за мен е грешен подход, 
той е и компромисен – ще дадем 
на всеки желаещ по-малко, та-
ка всички ще са доволни, при то-
ва без ясни критерии за оценка на 
качеството на културния продукт. 
Сега – с приемането на правилни-
ка – критериите са ясни”, комен-
тира Даниела Гонкова, общински 

По 45 точки заседаваха съветни-
ците на редовната сесия на Общин-
ски съвет Плевен на 27 февруари. 
Повечето от тях бяха за продажби 
на земеделски земи, прекратяване 
на съсобственост и предоставяне на 
помещения за безвъзмездно ползва-
не от различни институции. 

Сесията започна с питания на 
граждани по актуални въпроси и 
продължи с решение за отдаване 
под наем на павилиони за продажба 
на нехранителни стоки и вестници 
на небезизвестната „Лафка”. След 
заседанието на Общинския съвет, 
председателят Дарин Ангелов про-
веде брифинг и отговори на въпро-
си, свързани с най-важните точки от 
дневния ред.

ЗА „ЛАФКА”
„Общинските съветници отме-

ниха решението си от 19 декември 
2013 година за даване на съгласие за 
извършване на процедурата публи-
чен търг за 11 павилиона, макар и 
към момента на отмяната на реше-
нието да има заведено дело от фир-
мата „Табак Маркет” за отмяната на 
търга със Заповед на кмета. По то-
зи въпрос е още рано да се комен-
тира какво ще се направи по-ната-

Дарин Ангелов: Важни решения взеха общинските 
съветници на поредното си заседание

съветник от ГЕРБ и зам.- предсе-
дател на Комисията по култура в 
Общински съвет Плевен. 

В новия Правилник критерии-
те за оценка на проектите са раз-
делени в две групи. Техническите 
са: организационна и техническа 
обезпеченост (човешки ресурс, 
техника, инфраструктура и др.), 
постижимост на поставените цели 

и план за реализация на проекта. 
Художествените критерии са: ори-
гинална творческа концепция и ху-
дожествена стойност, достъпност 
и прогнозируем интерес. 

Желаещите да кандидатстват 
пър во трябва да се запознаят с пра-
вилника. Подават заявление по об-
разец до кмета на общината и след-
ните документи на електронен и 
хартиен носител: Заявление за кан-
дидатстване и попълнен образец 
на Бюджет на проекта, доказател-
ства, удостоверяващи обстоятел-
ствата по чл. 4, т. 2 от правилника, 

който регламентира за какво ще се 
изразходват средствата; докумен-
ти, удостоверяващи осигурено съ-
финансиране в случай, че има та-
кова; декларация, удостоверяваща 
нефинансов принос в проекта, ако 
има такъв; писма за подкрепа от 
партньорски организации или спе-
циалисти в областта на изкуства-
та и културата в случай, че има та-

кива; допълнителна информация 
по проекта, за която не е предви-
дено място във формуляра за кан-
дидатстване; други документи, по 
преценка на кандидата. Всички те-
зи документи се подават в Центъ-
ра за административно обслужване 
на гражданите на Община Плевен . 

Предвидени са три сесии за 
приемане на проекти тази година. 
За първата сесия крайният срок за 
подаване на документи е 30 март, а 
за разглеждане на предложенията 
е 20 април. Срокът за изпълнение 
на проектите е 15 септември. 

За втората сесия крайният срок 
за подаване на документи е 30 
юли. Предложенията се разглеж-
дат до 20 август, а срокът за изпъл-
нение на проектите е 31 декември. 

15 ноември е крайният срок за 
подаване на документите за трета-
та сесия. Разглеждането на пред-
ложенията продължава до 15 де-
кември, а изпълнението на проек-
тите е до 30 март 2015 година. 

Община Плевен ще подпомага 
осъществяването на културни про-
екти, които отговарят на три усло-
вия: първо - ще се представят за 
първи път на територията на Об-
щина Плевен, освен в случаите на 
мултиплицирани издания на дъл-
гогодишни проекти. Второ – орга-
низаторът, който е културна орга-
низация, по смисъла на Закона за 
закрила и развитие на културата 
или индивидуален артист на сво-
бодна практика, развива културна 
дейност в Плевен. И трето - орга-
низаторът участва в реализиране-
то на проекта с не по-малко от 30% 
от стойността му. В случаите, ко-
гато културните институти са на 
100% общинска издръжка, не се 
изисква собствено финансиране.

Годишният размер на средства-
та за подкрепа на проекти в об-
ластта на изкуството и културата 
се определят и приемат ежегодно 
от Общински съвет с бюджета на 
Община Плевен. За тази година са 
предвидени 74 000 лв. Размерът на 
финансовото подпомагане за един 

проект е не повече от 70% от об-
щата му стойност, като не може да 
надвишава 5 000 лв. Всяка орга-
низация или индивидуален артист 
могат да кандидатстват само с до 
два проекта в една сесия.  

Предоставените от общината 
средства ще се разходват за възна-
граждения на екипи по реализа-
цията на проекта, изработване на 
рекламни и информационни мате-
риали, административни разходи, 
но не повече от 5% от предоставе-
ната сума, транспортни и коман-
дировъчни разходи, наем на за-
ли и оборудване, както и за други, 
присъщи за реализацията на про-
екта разходи. 

Експертната комисия, която ще 
разглежда проектите, се състои от 
девет члена. Седем са постоянни-
те, от които председател е замест-
ник-кметът по „Обществен ред, 
сигурност, образование  и култу-
ра” при Община Плевен, трима са 
общински съветници, като двама 
от членовете са излъчени от ПК по 
„Култура, вероизповедания и меж-
дународна дейност” и един от ПК 
по „Икономика, проекти, финан-
си и бюджет” при Общински съвет 
Плевен. Трима са представители-
те, излъчени от общинска админи-
страция на Община Плевен - един 
от отдел „Образование и култура”, 
един от Дирекция „Европроекти” 
и един от Правна дирекция. Външ-
ните консултанти, които ще се оп-
ределят за всяка сесия, са двама.

тък. Съдът ще вземе решение дали 
с отмяната на търга от ОбС ще ста-
не нищожна и жалбата на фирмата. 
Това обяснихме и на протестиращи-
те, които бяха в четвъртък преди за-
седанието на ОбС”, обясни Дарин 
Ангелов.

СЪВЕТНИЦИТЕ ЩЕ ИЗЧАКАТ 
С ПРОЕКТОДОГОВОРА НА 

ФИЛХАРМОНИЯТА
„Имаше предложение, което бе 

внесено от кмета на Общината за 
проектодоговор, с включени ос-
новни параметри на задължението 
на Община Плевен към Плевенска 
филхармония. Това се прави, за да 
може институцията да функциони-
ра като такава. Сумата за съфинан-
сиране е гласувана в бюджета и тя е 
в размер на 220 000 лв. На заседани-
ето имаше две тези. Първата – дого-
ворът да бъде приет и Общината да 
го внесе в Министерство на култу-
рата. Другата теза бе културното ни 
министерство да изпрати своя про-
ектодоговор и допълнения, и тога-
ва да се делегират правомощия на 
кмета да го подпише. Разликата не е 
много голяма, но се взе решение на 
следващото заседание на ОбС да се 
внесе обобщен договор и да се раз-
реши на кмета да го подпише като 
очакванията към Министерство на 
културата са да се запишат ангажи-
ментите на Филхармонията спрямо 
Община Плевен за участие на раз-
лични прояви. По този начин, до-
финансирайки дейността на тази 
институция, да можем да получим 

насреща участие в наши прояви”, 
обясни  Ангелов.

ПРЕМЕСТВАТ АВТОПАЗАРА 
ОТ „БАЛКАНСТРОЙ” В 

БРЕСТОВЕЦ
„С писмо на областния управи-

тел и след разговори с областна ад-
министрация е разрешено да се из-
ползва държавен терен за автопа-
зар. Правеният дълги години до 
„Балканстрой” пазар за автомобили 
в неделния ден отдавна не заема са-
мо паркинга пред залата, а се раз-
простира и на пътя. Затова е взето 
решение той да се изнесе извън гра-
да. „Автопазарът ще бъде в Бресто-
вец на мястото на бившия автопо-
лигон. Мястото ни е дадено безвъз-
мездно от държавата. Около 70 000 
лв. ще се използват за почистване, 
рехабилитиране и подготовка на те-
рена. Ще се поставят тоалетни и ако 
се налага, ще се предостави и елек-
трозахранване. Тепърва ще се реша-
ва кой ще стопанисва обекта след 
като бъде обособен като пазар за ав-
томобили. Личното ми мнение е, че 
ако времето позволи, в началото на 
пролетта градът ни ще има нов ав-
топазар”, допълни Дарин Ангелов.

НЯМА ДА СЕ ОГРАНИЧАВА 
ДОСТЪПЪТ  НА ГРАЖДАНИ 

ДО ЗАСЕДАНИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

„Има начини председателят на 
ОбС да разпореди ограничаване на 

достъпа на граждани до заседания, 
но аз не смятам да се възползвам от 
тези си правомощия, стига хората 
да спазват обществения ред и пра-
вилника на ОбС”,  заяви председа-
телят Дарин Ангелов. Той подчерта, 
че всички желаещи имат възмож-
ността да слушат заседанията по ка-
белната радиомрежа на Плевен, как-
то и по медии, които излъчват пряко 
или чрез запис изказвания. „Нямам 
притеснения относно заседанията, а 
ако се налага, ще се правят закри-
ти заседания. Личното ми мнение е, 
че не трябва да се ограничава дос-
тъпът на граждани до заседанията 
на ОбС”, каза още  Ангелов. И до-
пълни, че задължително на заседа-
нията присъстват представители на 

Експертна комисия ще оценява културните проекти, за които ще 
бъдат предоставени финансови средства от Община Плевен

общинския инспекторат и полицаи, 
за да се намесят при необходимост.

СЪВЕТНИЦИТЕ СМЕНИХА 
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДВЕ 
ОБЩИНСКИ БОЛНИЦИ
Със свое решение Общински-

те съветници смениха управители-
те на „Дентален център I” – д-р Ни-
колай Стоянов и на „Центъра за ре-
хабилитация и спортна медицина” 
– д-р Маруся Величкова. Двамата 
се пенсионират. На техни места до 
провеждането на конкурс са избра-
ни съответно д-р Венелин Радев и 
д-р Данаил Стойчев.

ОБЩИНА 4Бр.2, Март 2014 г. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 936  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 883/19.12.2013 г. 
на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем на 
части от имоти – публична общинска собственост, за 
поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони.

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение № 883/19.12.2013 г. на Общински 
съвет Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 937  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изпълнение на решения от № 
296/25.10.2012 г. до № 418/ 21.12.2012 г., мандат 2011– 
2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.24, 
т.5 и чл.75 от Правилника за организацията и дейност-
та на Общинския съвет, неговите комисии и  взаимо-
действието му с общинската администрация за ман-
дат 2011-2015 година 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения на 
Общински съвет – Плевен: от № 296/25.10.2012 г. до № 
418/21.12.2012 г.

2. Приема за сведение отчета на Постоянната комисия 
по “Контрол по изпълнение на решенията на Общинския 
съвет, установяване и предотвратяване на конфликт на 
интереси и законосъобразност” по изпълнение на реше-
нията от № 296/25.10.2012 г. до № 418/21.12.2012 г., не-
разделна част от настоящото решение.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 938  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на земеделска земи – частна 
общинска собственост, представляващи поземлени имо-
ти № 000062 и № 000460 с начин на трайно ползване: ни-
ва за строителство, находящи се в землището на с. Кои-
ловци, чрез публичен търг.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 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 Общин-
ски съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продадат земеделски земи – частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Коиловци, 
чрез публичен търг с предварително представяне на пред-
ложенията в администрацията на Община Плевен, пред-
ставляващи поземлени имоти, както следва:

- ПИ №000062 с площ 2 996 кв.м, актуван с АОС № 
34562/08.05.2006 г., находящ се в землището на с. Коило-
вци; НТП: нива за строителство; категория на земята: тре-
та, при първоначална цена за продажба на имота 9300 лв. 
без ДДС, депозит за участие в размер на 10 % от първо-
началната цена.

- ПИ №000460 с площ 3 905 кв.м, актуван с АОС 
№39337/30.08.2013 г., находящ се в землището на с. Ко-
иловци, НТП: нива за строителство, категория на земя-
та: трета, при първоначална цена за продажба на имота 11 
200 лв. без ДДС, депозит за участие в размер на 10 % от 
първоначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търг за гореописа-
ните имоти. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на имотите по т.1, съгласно норма-
тивните изисквания, със спечелилите участници.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 939  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване и над-
строяване на съществуваща сграда върху общински не-
движим имот в с. Тученица, Община Плевен – УПИ 
ХІІ-168, кв.50.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на “Андрееви” ООД възмездно пра-
во на пристрояване и надстрояване с разгъната застрое-
на площ 685.01 кв.м (шестстотин осемдесет и пет кв.м и 
един кв.см) върху общински урегулиран поземлен имот 
– УПИ ХІІ-168, кв.50, по плана на с. Тученица, община 
Плевен, актуван с АОС № 39875 от 27.01.2014 г, по одо-
брен инвестиционен проект, към съществуваща двуетаж-
на сграда, собственост на “Андрееви” ООД, за преустрой-
ство на същата в хоспис.

2. Правото на пристрояване и надстрояване да се учре-
ди за сумата от 10 330 лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор за учредяване възмездно право на пристрояване и 
надстрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и 
нормативните изисквания.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 940  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на два броя незастроени урегу-
лирани поземлени имоти, съставляващи УПИ VІІ, кв.20 и 
УПИ ХХІ, кв.50 по плана на с.Буковлък, отредени за жи-
лищно строителство.

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.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продадат недвижими имоти - частна общинска 
собственост, съставляващи както следва :

1.1 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 
580 (петстотин и осемдесет) кв.м., актуван с АОС 
№34600/08.06.2006 год., съставляващ УПИ VІІ, кв.20 по 
плана на с.Буковлък, отреден за жилищно строителство, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в адми-
нистрацията на Община Плевен, при първоначална цена 
3600 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % 
от първоначалната цена. 

1.2 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 
650 (шестстотин и петдесет) кв.м., актуван с АОС 
№39874/27.01.2014 год., съставляващ УПИ ХХІ, кв.50 по 
плана на с.Буковлък, отреден за жилищно строителство, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в адми-
нистрацията на Община Плевен, при първоначална цена  
4300 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % 
от първоначалната цена. 

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търга. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договори за продажба на имотите по т. 1, съгласно норма-
тивните изисквания, със спечелилите участници. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 941  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост меж-
ду Община Плевен и Дарин Захариев Йонков върху недви-
жим имот, представляващ незастроен урегулиран по-
землен имот – УПИ ІІ-175, кв.26а по плана на с.Беглеж, 
Община Плевен, чрез замяна на идеални части.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.36, ал.1, т.4, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от 
Наредба № 7 на Общинския съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим 
имот, находящ се в с. Беглеж, община Плевен, предста-
вляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ ІІ-
175, кв.26а, целият с площ 830 кв.м, чрез замяна на 53 
кв.м придаваема част – общинска собственост срещу 3 
кв.м отчуждаема част – собственост на Дарин Захариев 
Йонков, като за изравняване на дяловете съсобственикът 
Дарин Захариев Йонков  следва да заплати сумата от 374 
лева без ДДС.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 942  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост меж-
ду Община Плевен и Дарин Захариев Йонков върху недви-
жим имот, представляващ незастроен урегулиран по-
землен имот – УПИ І-877, кв.26а по плана на с.Беглеж, 
Община Плевен, чрез замяна на идеални части.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.36, ал.1, т.4, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от 
Наредба № 7 на Общинския съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим 
имот, находящ се в с. Беглеж, община Плевен, предста-
вляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ І-
877, кв.26а, целият с площ 640 кв.м, чрез замяна на 280 
кв.м придаваема част – общинска собственост срещу 40 
кв.м отчуждаема част – собственост на Дарин Захариев 
Йонков, като за изравняване на дяловете съсобственикът 
Дарин Захариев Йонков  следва да заплати сумата от 1795 
лева без ДДС.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 943  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между 
Община Плевен и Господин Първанов Господинов върху 
недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. “Самара” 
№ 5, представляващ незастроен поземлен имот № 6032, 
УПИ І, кв.185.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.36, ал.1, т.4 и чл.40, ал.1 от ЗОС и чл.60, ал.1, т.5 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим 
имот, находящ се в град Плевен, ул. “Самара” № 5, пред-
ставляващ незастроен поземлен имот пл. № 6032, кв.185 
(по предходен план), попадащ в поземлен имот с иден-
тификатор 56722.668.96, чрез замяна на ½ ид.ч. от него, 
целият с площ 340 кв.м – собственост на Господин Пър-
ванов Господинов, на цена 58 400 лева без ДДС срещу 
общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, жк 
“Дружба”, ул. “България” № 14, представляващ позем-
лен имот с идентификатор 56722.667.954, с площ 1 449 
кв.м - урбанизирана територия с начин на трайно ползва-
не за търговски обект, комплекс, а по регулационния план 
на града - урегулиран поземлен имот УПИ ІІ, кв.8, отре-
ден за магазин, трафопост и озеленяване, съгласно акт за 
частна общинска собственост № 39844/21.01.2014 г., на 
цена 59 000 лева без ДДС, като за изравняване на дялове-
те съсобственикът Господин Първанов Господинов  след-
ва да заплати сумата от 600 лева без ДДС.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

РЕШЕНИЯ ОТ ФЕВРУАРСКАТА СЕСИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 5Бр.2, Март, 2014  г. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 944  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление 
на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното 
обучение и възпитание на деца и ученици със специални 
образователни потребности – Плевен, недвижим, нежи-
лищен имот – частна общинска собственост, предста-
вляващ сграда с идентификатор 56722.652.327.1 със за-
строена площ 395 кв.м. – бивше НУ “Киро Станев”, на-
ходящ се на ул. “Георги Кочев” № 66, актуван с АОС № 
37423/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от 
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление не-
движим, нежилищен имот- частна общинска собственост, 
представляващ сграда с идентификатор 56722.652.327.1 
със застроена площ 395 кв.м.- бивше НУ “Киро Станев”, 
находящ се на ул.“Георги Кочев” № 66, актуван с АОС 
№37423/01.03.2012 год., на Ресурсен център за подпома-
гане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 
ученици със специални образователни потребности – 
Плевен за срок от 5 /пет/ години. Консумативните разходи 
свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, 
както и данък сгради и такса битови отпадъци са за смет-
ка на Ресурсния център.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за предоставяне  безвъзмездно за управление на 
имота по т.1, съгласно действащите разпоредби и услови-
ята по предходната точка.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 945  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление 
на Регионален инспекторат по образованието – Плевен, 
недвижим, нежилищен имот – частна общинска соб-
ственост, представляващ 11 броя административни по-
мещения, находящи се в административната сграда на 
ул. “Димитър Константинов” № 23, гр. Плевен, актуван 
с АОС № 39762/25.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от 
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на 
Регионален инспекторат по образованието - гр. Плевен 
за срок от 5 (пет) години, недвижим нежилищен имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, 
ул. ”Димитър Константинов” № 23, актуван с АОС 
№39762/25.11.2013 год., представляващ, както следва :

• Част от самостоятелен обект с идентификатор 
56722.660.765.2.7 – офиси №№323, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 330 с обща площ 115 кв.м., находящи се на чет-
въртия етаж от административната сграда.

• Част от самостоятелен обект с идентификатор 
56722.660.765.2.8 – офиси №№435, 443 и 444 с обща 
площ 48 кв.м., находящи се на петия етаж от администра-
тивната сграда.

Консумативните разходи свързани с текущото обслуж-
ване и поддръжка на имота, както и такса смет и данък 
сгради са за сметка на Регионален инспекторат по образо-
ванието /РИО/ -  гр.Плевен.  

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с 
Началника на Регионален инспекторат по образованието /
РИО/ - гр.Плевен, съгласно действащите разпоредби и ус-
ловията по предходната точка. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 946  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управле-
ние на Областна дирекция на МВР – Плевен за нуждите 
на Първо и Второ РУП, недвижими нежилищни имоти – 
частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от 
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предоставят безвъзмездно за управление, не-
движими нежилищни имоти – частна общинска собстве-
ност на ОД на МВР – Плевен за нуждите на Първо и Вто-
ро РУП за срок от 5 (пет) години, представляващи, като 
следва:  

• Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.667.656.1.1 със застроена площ 46,81 кв.м., състо-
ящ се от две стаи, находящ се в ж.к. ”Дружба”, бл. 115, 
ет. 1, гр.Плевен, актуван с АОС № 39830/ 13.12.2013 год. 

• Две помещения със застроена площ 52,20 кв.м. 
от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.324.1.10, находящ се на ул. ”П.Р.Славейков” № 
50, гр. Плевен, актуван с АОС № 37229/ 22.11.2011 год.

• Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.857.5.14 със застроена площ 28 кв.м., нахо-
дящ се на бул. ”Христо Ботев” № 48, гр. Плевен, актуван 
с АОС № 35368/22.04.2009 год. 

• Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.662.538.4.34 със застроена площ 47 кв.м., находящ 
се на ул. “Ген.Скобелев” № 20 вх.А, гр. Плевен, актуван с 
АОС № 39918/10.02.2014 год.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Ди-
ректора на ОД на МВР - Плевен, съгласно действащите 
разпоредби и условията по предходната точка. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 947  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управле-
ние на Национална агенция за приходите за нуждите на 
Териториална дирекция на НАП - Велико Търново, офис 

Плевен, недвижим, нежилищен имот – публична общин-
ска собственост, представляващ стая № 32 и № 33 вся-
ка една с площ 40.00 кв.м., находящи се на първи етаж в 
северното крило на ОУ “Васил Левски” гр. Плевен, акту-
ван с АОС № 31252/08.06.1998 г.

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от 
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление недви-
жим, нежилищен имот,  представляващ стая № 32 и № 
33, всяка една с площ 40.00 кв.м., находящи се на първи 
етаж в северното крило на ОУ „Васил Левски” гр. Пле-
вен, актуван с АОС № 31252/08.06.1998 год., на Нацио-
нална агенция за приходите, за нуждите на Териториал-
на Дирекция на НАП- гр.Велико Търново, офис Плевен 
за срок от 5 (пет) години. Консумативните разходи, свър-
зани с текущото обслужване и поддръжка на имота, как-
то и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка 
на Териториална Дирекция на НАП- гр. Велико Търно-
во, офис Плевен.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за безвъзмездно управление на имота по т.1, съ-
гласно действащите разпоредби и условията по предход-
ната точка. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 948  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изслушване на граждани по т.14 от при-
етия дневен ред.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

По т.14 от приетия дневен ред: “Предложение относ-
но учредяване безвъзмездно право на ползване върху не-
движими нежилищни имоти публична и частна общин-
ска собственост на осем броя читалища, находящи се в 
селата: Бохот, Пелишат, Ралево, Николаево, Гривица, Ту-
ченица, Мечка и Къшин” да бъдат изслушани представи-
тели на Клуб на пенсионерите и хората с увреждания – 
с.Ралево и Председателят на Народно читалище “Слън-
це-1927” – с.Ралево. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 949  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползва-
не върху недвижими нежилищни имоти публична и част-
на общинска собственост на осем броя читалища, нахо-
дящи се в селата: Бохот, Пелишат, Николаево, Тучени-
ца, Мечка и Къшин.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4 от ПЗР 
на ЗНЧ, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.62, ал.3, 4 и 
5 от Наредба № 7 на Общински съвет-Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се учреди безвъзмездно право на ползване върху 
недвижими нежилищни имоти – частна и публична об-
щинска собственост на шест броя читалища, както след-
ва: 

1. На Народно читалище “Пробуда - 1927-с. Меч-
ка” – с. Мечка, представлявано от Толя Първанова, вър-
ху имот публична общинска собственост, актуван с АОС 
№31590/21.04.2000 г.,  представляващ: първи етаж, със-
тоящ се от библиотека, киносалон, сцена и две гримьор-
ни с обща площ 254 кв.м, втори етаж - две зали и едно по-
мещение с обща площ 147 кв.м, в двуетажна сграда  “Чи-
талищен дом”, находяща се в УПИ VІІІ, кв.8 по плана с. 
Мечка.   

2. На Народно читалище “Пробуждане-1907” – с. Ту-
ченица, представлявано от Илияна Кирилова Димитро-
ва, върху имот публична общинска собственост, актуван 
с АОС № 34984 от 12.07.2007 г., представляващ две поме-
щения на партерния етаж: библиотека и читалня с площ 
32,00 кв.м и книгохранилище с площ 12,00 кв.м, в сгра-
дата на Кметството, находяща се в УПИ ІV, кв.47 по пла-
на на с. Тученица. 

3. На Народно читалище “Пробуда 1919” – с. Нико-
лаево, представлявано от Ваня Петрова Орозова, вър-
ху имот публична общинска собственост, актуван с АОС 
№30848/25.08.1997 г., представляващ масивна двуетажна 
нежилищна сграда “Културен дом” със застроена площ 
530 кв.м, находяща се в УПИ ІІІ-164, кв.53 по плана с. 
Николаево.  

4. На Народно читалище “Христо Ботев 1927-Бохот” 
с.Бохот, представлявано от Ваня Петкова Иванова, вър-
ху имот частна общинска собственост, актуван с АОС 
№38255/19.12.12 г., представляващ целият втори етаж със 
застроена площ 327,56 кв.м., състоящ се от лекционна за-
ла, читалня, канцелария и складове, от източната страна 
на двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв.5 
по плана с. Бохот.

5. На Народно читалище “Асен Златаров-1939” – 
с.Къшин, представлявано от Пламен Дачев Петков, вър-
ху имот публична общинска собственост, актуван с АОС 
№31715/17.11.2000 г., представляващ библиотека с площ 
40 кв.м на втория етаж от масивна двуетажна сграда Кмет-
ство, находяща се в УПИ ХХІ, кв.6 по плана на с. Къшин.  

6. На Народно читалище “Пробуждане-1897” – 
с.Пелишат, представлявано от Юрий Владимиров Ми-
чев, върху имот частна общинска собственост, актуван 
с АОС №33868 от 17.03.2005 г., представляващ масивна 
двуетажна сграда “Културен дом” със застроена площ 510 
кв.м, находяща се в УПИ І, кв.3 по плана на с. Пелишат. 

ІІ. Безвъзмездното право за ползване на имотите по т.І 
да се учреди за срок от 5 години, като консумативните 
разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на 
имотите са за сметка на ползвателите.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
с председателите на читалищата договори за безвъзмезд-
но право на ползване на гореописаните имоти по т.І, съ-
гласно действащите разпоредби.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов



Р Е Ш Е Н И Е  № 936  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 883/19.12.2013 г. 
на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем на 
части от имоти – публична общинска собственост, за 
поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони.

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение № 883/19.12.2013 г. на Общински 
съвет Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 937  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изпълнение на решения от № 
296/25.10.2012 г. до № 418/ 21.12.2012 г., мандат 2011– 
2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.24, 
т.5 и чл.75 от Правилника за организацията и дейност-
та на Общинския съвет, неговите комисии и  взаимо-
действието му с общинската администрация за ман-
дат 2011-2015 година 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема за изпълнени и снема от отчет решения на 
Общински съвет – Плевен: от № 296/25.10.2012 г. до № 
418/21.12.2012 г.

2. Приема за сведение отчета на Постоянната комисия 
по “Контрол по изпълнение на решенията на Общинския 
съвет, установяване и предотвратяване на конфликт на 
интереси и законосъобразност” по изпълнение на реше-
нията от № 296/25.10.2012 г. до № 418/21.12.2012 г., не-
разделна част от настоящото решение.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 938  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на земеделска земи – частна 
общинска собственост, представляващи поземлени имо-
ти № 000062 и № 000460 с начин на трайно ползване: ни-
ва за строителство, находящи се в землището на с. Кои-
ловци, чрез публичен търг.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 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 Общин-
ски съвет - Плевен 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продадат земеделски земи – частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Коиловци, 
чрез публичен търг с предварително представяне на пред-
ложенията в администрацията на Община Плевен, пред-
ставляващи поземлени имоти, както следва:

- ПИ №000062 с площ 2 996 кв.м, актуван с АОС № 
34562/08.05.2006 г., находящ се в землището на с. Коило-
вци; НТП: нива за строителство; категория на земята: тре-
та, при първоначална цена за продажба на имота 9300 лв. 
без ДДС, депозит за участие в размер на 10 % от първо-
началната цена.

- ПИ №000460 с площ 3 905 кв.м, актуван с АОС 
№39337/30.08.2013 г., находящ се в землището на с. Ко-
иловци, НТП: нива за строителство, категория на земя-
та: трета, при първоначална цена за продажба на имота 11 
200 лв. без ДДС, депозит за участие в размер на 10 % от 
първоначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търг за гореописа-
ните имоти. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на имотите по т.1, съгласно норма-
тивните изисквания, със спечелилите участници.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 939  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване и над-
строяване на съществуваща сграда върху общински не-
движим имот в с. Тученица, Община Плевен – УПИ 
ХІІ-168, кв.50.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се учреди на “Андрееви” ООД възмездно пра-
во на пристрояване и надстрояване с разгъната застрое-
на площ 685.01 кв.м (шестстотин осемдесет и пет кв.м и 
един кв.см) върху общински урегулиран поземлен имот 
– УПИ ХІІ-168, кв.50, по плана на с. Тученица, община 
Плевен, актуван с АОС № 39875 от 27.01.2014 г, по одо-
брен инвестиционен проект, към съществуваща двуетаж-
на сграда, собственост на “Андрееви” ООД, за преустрой-
ство на същата в хоспис.

2. Правото на пристрояване и надстрояване да се учре-
ди за сумата от 10 330 лева без ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да сключи до-
говор за учредяване възмездно право на пристрояване и 
надстрояване, съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение и 
нормативните изисквания.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 940  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Продажба на два броя незастроени урегу-
лирани поземлени имоти, съставляващи УПИ VІІ, кв.20 и 
УПИ ХХІ, кв.50 по плана на с.Буковлък, отредени за жи-
лищно строителство.

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.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и 
чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се продадат недвижими имоти - частна общинска 
собственост, съставляващи както следва :

1.1 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 
580 (петстотин и осемдесет) кв.м., актуван с АОС 
№34600/08.06.2006 год., съставляващ УПИ VІІ, кв.20 по 
плана на с.Буковлък, отреден за жилищно строителство, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в адми-
нистрацията на Община Плевен, при първоначална цена 
3600 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % 
от първоначалната цена. 

1.2 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 
650 (шестстотин и петдесет) кв.м., актуван с АОС 
№39874/27.01.2014 год., съставляващ УПИ ХХІ, кв.50 по 
плана на с.Буковлък, отреден за жилищно строителство, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в адми-
нистрацията на Община Плевен, при първоначална цена  
4300 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % 
от първоначалната цена. 

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе търга. 

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договори за продажба на имотите по т. 1, съгласно норма-
тивните изисквания, със спечелилите участници. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 941  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост меж-
ду Община Плевен и Дарин Захариев Йонков върху недви-
жим имот, представляващ незастроен урегулиран по-
землен имот – УПИ ІІ-175, кв.26а по плана на с.Беглеж, 
Община Плевен, чрез замяна на идеални части.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.36, ал.1, т.4, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от 
Наредба № 7 на Общинския съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим 
имот, находящ се в с. Беглеж, община Плевен, предста-
вляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ ІІ-
175, кв.26а, целият с площ 830 кв.м, чрез замяна на 53 
кв.м придаваема част – общинска собственост срещу 3 
кв.м отчуждаема част – собственост на Дарин Захариев 
Йонков, като за изравняване на дяловете съсобственикът 
Дарин Захариев Йонков  следва да заплати сумата от 374 
лева без ДДС.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 942  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост меж-
ду Община Плевен и Дарин Захариев Йонков върху недви-
жим имот, представляващ незастроен урегулиран по-
землен имот – УПИ І-877, кв.26а по плана на с.Беглеж, 
Община Плевен, чрез замяна на идеални части.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.36, ал.1, т.4, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от 
Наредба № 7 на Общинския съвет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим 
имот, находящ се в с. Беглеж, община Плевен, предста-
вляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ І-
877, кв.26а, целият с площ 640 кв.м, чрез замяна на 280 
кв.м придаваема част – общинска собственост срещу 40 
кв.м отчуждаема част – собственост на Дарин Захариев 
Йонков, като за изравняване на дяловете съсобственикът 
Дарин Захариев Йонков  следва да заплати сумата от 1795 
лева без ДДС.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 943  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между 
Община Плевен и Господин Първанов Господинов върху 
недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. “Самара” 
№ 5, представляващ незастроен поземлен имот № 6032, 
УПИ І, кв.185.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.36, ал.1, т.4 и чл.40, ал.1 от ЗОС и чл.60, ал.1, т.5 от 
Наредба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим 
имот, находящ се в град Плевен, ул. “Самара” № 5, пред-
ставляващ незастроен поземлен имот пл. № 6032, кв.185 
(по предходен план), попадащ в поземлен имот с иден-
тификатор 56722.668.96, чрез замяна на ½ ид.ч. от него, 
целият с площ 340 кв.м – собственост на Господин Пър-
ванов Господинов, на цена 58 400 лева без ДДС срещу 
общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, жк 
“Дружба”, ул. “България” № 14, представляващ позем-
лен имот с идентификатор 56722.667.954, с площ 1 449 
кв.м - урбанизирана територия с начин на трайно ползва-
не за търговски обект, комплекс, а по регулационния план 
на града - урегулиран поземлен имот УПИ ІІ, кв.8, отре-
ден за магазин, трафопост и озеленяване, съгласно акт за 
частна общинска собственост № 39844/21.01.2014 г., на 
цена 59 000 лева без ДДС, като за изравняване на дялове-
те съсобственикът Господин Първанов Господинов  след-
ва да заплати сумата от 600 лева без ДДС.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

РЕШЕНИЯ ОТ ФЕВРУАРСКАТА СЕСИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 5Бр.2, Март, 2014  г. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 944  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление 
на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното 
обучение и възпитание на деца и ученици със специални 
образователни потребности – Плевен, недвижим, нежи-
лищен имот – частна общинска собственост, предста-
вляващ сграда с идентификатор 56722.652.327.1 със за-
строена площ 395 кв.м. – бивше НУ “Киро Станев”, на-
ходящ се на ул. “Георги Кочев” № 66, актуван с АОС № 
37423/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от 
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление не-
движим, нежилищен имот- частна общинска собственост, 
представляващ сграда с идентификатор 56722.652.327.1 
със застроена площ 395 кв.м.- бивше НУ “Киро Станев”, 
находящ се на ул.“Георги Кочев” № 66, актуван с АОС 
№37423/01.03.2012 год., на Ресурсен център за подпома-
гане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 
ученици със специални образователни потребности – 
Плевен за срок от 5 /пет/ години. Консумативните разходи 
свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, 
както и данък сгради и такса битови отпадъци са за смет-
ка на Ресурсния център.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за предоставяне  безвъзмездно за управление на 
имота по т.1, съгласно действащите разпоредби и услови-
ята по предходната точка.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 945  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление 
на Регионален инспекторат по образованието – Плевен, 
недвижим, нежилищен имот – частна общинска соб-
ственост, представляващ 11 броя административни по-
мещения, находящи се в административната сграда на 
ул. “Димитър Константинов” № 23, гр. Плевен, актуван 
с АОС № 39762/25.11.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от 
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление на 
Регионален инспекторат по образованието - гр. Плевен 
за срок от 5 (пет) години, недвижим нежилищен имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, 
ул. ”Димитър Константинов” № 23, актуван с АОС 
№39762/25.11.2013 год., представляващ, както следва :

• Част от самостоятелен обект с идентификатор 
56722.660.765.2.7 – офиси №№323, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 330 с обща площ 115 кв.м., находящи се на чет-
въртия етаж от административната сграда.

• Част от самостоятелен обект с идентификатор 
56722.660.765.2.8 – офиси №№435, 443 и 444 с обща 
площ 48 кв.м., находящи се на петия етаж от администра-
тивната сграда.

Консумативните разходи свързани с текущото обслуж-
ване и поддръжка на имота, както и такса смет и данък 
сгради са за сметка на Регионален инспекторат по образо-
ванието /РИО/ -  гр.Плевен.  

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да склю-
чи договор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с 
Началника на Регионален инспекторат по образованието /
РИО/ - гр.Плевен, съгласно действащите разпоредби и ус-
ловията по предходната точка. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 946  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управле-
ние на Областна дирекция на МВР – Плевен за нуждите 
на Първо и Второ РУП, недвижими нежилищни имоти – 
частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от 
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предоставят безвъзмездно за управление, не-
движими нежилищни имоти – частна общинска собстве-
ност на ОД на МВР – Плевен за нуждите на Първо и Вто-
ро РУП за срок от 5 (пет) години, представляващи, като 
следва:  

• Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.667.656.1.1 със застроена площ 46,81 кв.м., състо-
ящ се от две стаи, находящ се в ж.к. ”Дружба”, бл. 115, 
ет. 1, гр.Плевен, актуван с АОС № 39830/ 13.12.2013 год. 

• Две помещения със застроена площ 52,20 кв.м. 
от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.324.1.10, находящ се на ул. ”П.Р.Славейков” № 
50, гр. Плевен, актуван с АОС № 37229/ 22.11.2011 год.

• Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.660.857.5.14 със застроена площ 28 кв.м., нахо-
дящ се на бул. ”Христо Ботев” № 48, гр. Плевен, актуван 
с АОС № 35368/22.04.2009 год. 

• Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.662.538.4.34 със застроена площ 47 кв.м., находящ 
се на ул. “Ген.Скобелев” № 20 вх.А, гр. Плевен, актуван с 
АОС № 39918/10.02.2014 год.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за безвъзмездно управление на имота по т.1 с Ди-
ректора на ОД на МВР - Плевен, съгласно действащите 
разпоредби и условията по предходната точка. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 947  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управле-
ние на Национална агенция за приходите за нуждите на 
Териториална дирекция на НАП - Велико Търново, офис 

Плевен, недвижим, нежилищен имот – публична общин-
ска собственост, представляващ стая № 32 и № 33 вся-
ка една с площ 40.00 кв.м., находящи се на първи етаж в 
северното крило на ОУ “Васил Левски” гр. Плевен, акту-
ван с АОС № 31252/08.06.1998 г.

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от 
Наредба 7/2005 год. на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се предостави безвъзмездно за управление недви-
жим, нежилищен имот,  представляващ стая № 32 и № 
33, всяка една с площ 40.00 кв.м., находящи се на първи 
етаж в северното крило на ОУ „Васил Левски” гр. Пле-
вен, актуван с АОС № 31252/08.06.1998 год., на Нацио-
нална агенция за приходите, за нуждите на Териториал-
на Дирекция на НАП- гр.Велико Търново, офис Плевен 
за срок от 5 (пет) години. Консумативните разходи, свър-
зани с текущото обслужване и поддръжка на имота, как-
то и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка 
на Териториална Дирекция на НАП- гр. Велико Търно-
во, офис Плевен.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за безвъзмездно управление на имота по т.1, съ-
гласно действащите разпоредби и условията по предход-
ната точка. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 948  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изслушване на граждани по т.14 от при-
етия дневен ред.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

По т.14 от приетия дневен ред: “Предложение относ-
но учредяване безвъзмездно право на ползване върху не-
движими нежилищни имоти публична и частна общин-
ска собственост на осем броя читалища, находящи се в 
селата: Бохот, Пелишат, Ралево, Николаево, Гривица, Ту-
ченица, Мечка и Къшин” да бъдат изслушани представи-
тели на Клуб на пенсионерите и хората с увреждания – 
с.Ралево и Председателят на Народно читалище “Слън-
це-1927” – с.Ралево. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 949  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползва-
не върху недвижими нежилищни имоти публична и част-
на общинска собственост на осем броя читалища, нахо-
дящи се в селата: Бохот, Пелишат, Николаево, Тучени-
ца, Мечка и Къшин.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4 от ПЗР 
на ЗНЧ, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.62, ал.3, 4 и 
5 от Наредба № 7 на Общински съвет-Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се учреди безвъзмездно право на ползване върху 
недвижими нежилищни имоти – частна и публична об-
щинска собственост на шест броя читалища, както след-
ва: 

1. На Народно читалище “Пробуда - 1927-с. Меч-
ка” – с. Мечка, представлявано от Толя Първанова, вър-
ху имот публична общинска собственост, актуван с АОС 
№31590/21.04.2000 г.,  представляващ: първи етаж, със-
тоящ се от библиотека, киносалон, сцена и две гримьор-
ни с обща площ 254 кв.м, втори етаж - две зали и едно по-
мещение с обща площ 147 кв.м, в двуетажна сграда  “Чи-
талищен дом”, находяща се в УПИ VІІІ, кв.8 по плана с. 
Мечка.   

2. На Народно читалище “Пробуждане-1907” – с. Ту-
ченица, представлявано от Илияна Кирилова Димитро-
ва, върху имот публична общинска собственост, актуван 
с АОС № 34984 от 12.07.2007 г., представляващ две поме-
щения на партерния етаж: библиотека и читалня с площ 
32,00 кв.м и книгохранилище с площ 12,00 кв.м, в сгра-
дата на Кметството, находяща се в УПИ ІV, кв.47 по пла-
на на с. Тученица. 

3. На Народно читалище “Пробуда 1919” – с. Нико-
лаево, представлявано от Ваня Петрова Орозова, вър-
ху имот публична общинска собственост, актуван с АОС 
№30848/25.08.1997 г., представляващ масивна двуетажна 
нежилищна сграда “Културен дом” със застроена площ 
530 кв.м, находяща се в УПИ ІІІ-164, кв.53 по плана с. 
Николаево.  

4. На Народно читалище “Христо Ботев 1927-Бохот” 
с.Бохот, представлявано от Ваня Петкова Иванова, вър-
ху имот частна общинска собственост, актуван с АОС 
№38255/19.12.12 г., представляващ целият втори етаж със 
застроена площ 327,56 кв.м., състоящ се от лекционна за-
ла, читалня, канцелария и складове, от източната страна 
на двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв.5 
по плана с. Бохот.

5. На Народно читалище “Асен Златаров-1939” – 
с.Къшин, представлявано от Пламен Дачев Петков, вър-
ху имот публична общинска собственост, актуван с АОС 
№31715/17.11.2000 г., представляващ библиотека с площ 
40 кв.м на втория етаж от масивна двуетажна сграда Кмет-
ство, находяща се в УПИ ХХІ, кв.6 по плана на с. Къшин.  

6. На Народно читалище “Пробуждане-1897” – 
с.Пелишат, представлявано от Юрий Владимиров Ми-
чев, върху имот частна общинска собственост, актуван 
с АОС №33868 от 17.03.2005 г., представляващ масивна 
двуетажна сграда “Културен дом” със застроена площ 510 
кв.м, находяща се в УПИ І, кв.3 по плана на с. Пелишат. 

ІІ. Безвъзмездното право за ползване на имотите по т.І 
да се учреди за срок от 5 години, като консумативните 
разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на 
имотите са за сметка на ползвателите.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
с председателите на читалищата договори за безвъзмезд-
но право на ползване на гореописаните имоти по т.І, съ-
гласно действащите разпоредби.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов



Р Е Ш Е Н И Е  № 950  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 514/28.03.2013 г. 
на Общински съвет – Плевен и приемане на ново решение 
за отдаване под наем на терен – публична общинска соб-
ственост на територията на град Плевен “за открита 
спортна площадка”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 
от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98 от Наредба № 7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение № 514 от 28.03.2013 г. на Общин-
ски съвет -Плевен.

2. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години 
имот - публична общинска собственост, представляващ 
терен, отреден за озеленяване с виза за проектиране от 
07.08.2012 г.  от Главен архитект на Община Плевен, „за 
открита спортна площадка“ по чл. 140 ал. 3 във връзка с 
чл. 51 ал.3 и чл.55 от ЗУТ, находящ се в гр. Плевен, ж.к. 
„Сторгозия“, УПИ IX, кв.722г, с площ 885кв.м., актуван с 
АОС № 37629/16.07.2012 г.

3. Отдаването под наем на общинският имот по т.2, да 
се извърши чрез публично оповестен конкурс при първо-
начална наемна цена от …. без ДДС.

4. До участие в конкурса се допускат кандидати, които 
отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица, учредени и ре-
гистрирани в съответствие с действащото българско или 
приложимо чуждестранно законодателство като търговци 
или регистрирани по друг закон с право да извършват сто-
панска дейност;

- чуждестранните лица да са със седалище или граж-
данство от държава – членка на Европейския съюз;

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в про-
изводство по ликвидация съобразно съответното законо-
дателство;

- да нямат задължения към Община Плевен;
- да не са неизправна страна по договори, сключени с 

Община Плевен;
- да запазят предназначението на имота „за открита 

спортна площадка”
- да предоставя за безплатно ползване обекта за органи-

зиране на спортни състезания
5. Публично оповестеният конкурс да се проведе при 

следните конкурсни критерии за отдаване под наем със 
следните тежести :

5.1 Наемна цена – 60 %
5.2 Размер на инвестицията за допустимите дейности 

по визата -  40 %
 6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-

равомощено от него лице да организира и проведе търга и 
сключи  договор за наем  със  спечелилия  участник,  съ-
гласно протокола на тръжната комисия.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 951  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – 
публична общинска собственост на територията на 
град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение 
– павилион.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от На-
редба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години част 
от имот – публична общинска собственост, представля-
ващ терен, находящ се в гр. Плевен, северно от кв.311 по 
плана на гр. Плевен, ул. “Емил Димитров”   № 2 за по-
ставяне на преместваемо съоръжение – павилион с площ 
79,00 кв.м., съгласно схема за разполагане от 31.01.2014 
год., одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

 2. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане 
при първоначална цена в размер на 270,00 лв./месец без 
ДДС, определена съгласно Решение № 522/29.04.2009 г. 
на Общински съвет – Плевен.

 3. Отдаването под наем на част от имот – пуб-
лична общинска собственост, да се извърши чрез публи-
чен търг с тайно наддаване чрез предварително предста-
вяне на предложения от участниците в администрацията 
на Община Плевен.

 4. Възлага на Кмета на Община Плевен да оп-
редели депозит в размер на 810,00 лв., изчислен в съот-
ветствие с разпоредбата на чл.79, ал.4 от Наредба № 7 на 
Общински съвет – Плевен.

 5. Възлага на Кмета на Община Плевен да на-
значи комисия, която да организира и проведе публич-
ния търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 
част от имот – публична общинска собственост, предста-
вляващ терен, находящ се в гр. Плевен, северно от кв.311 
по плана на гр. Плевен, ул. “Емил Димитров” № 2 за по-
ставяне на преместваемо съоръжение – павилион с площ 
79,00 кв.м., съгласно схема за разполагане от 31.01.2014 
год., одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

 6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено от него лице да сключи договор за наем със 
спечелилия участник, съгласно протокола на тръжната ко-
мисия.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 952  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на 9 /девет/ броя ре-
кламно-информационни елементи (билбодове), собстве-
ност на Община Плевен, на територията на гр. Плевен.

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 ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, 
ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съ-
вет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдадат под наем рекламно – информацион-
ни елементи (билбордове), собственост на Община Пле-
вен за срок от 3 години, съгласно скици, съгласувани на 
27.01.2014 г. от Главен архитект на Община Плевен.

ІІ. Приема начални месечни цени за отдаване под наем 
на РИЕ по т. І, както следва:

1. РИЕ (билборд), разположен в зелената площ при 
разклона за Лозаро - винарска изба, съгл. скица № 
261/27.01.2014г., съгласувана от Главен архитект в размер 
на 360 лв. без ДДС.

2. РИЕ (билборд), разположен в зеления остров на пъ-
тя София - Плевен, в близост до бл.93 ж.к. „Сторгозия”, 

съгл. скица № 256/27.01.2014 г., съгласувана от Главен ар-
хитект в размер на 430 лв. без ДДС.

3. РИЕ (билборд), разположен в зелената площ пред 
бл.92 в ж.к. „Сторгозия”, съгл.скица № 2447/27.01.2014 г., 
съгласувана от Главен архитект в размер на 360 лв. без 
ДДС.

4. РИЕ (билборд), разположен на зелен остров на кръс-
товище на бул. „Георги Кочев” и бул. „Русе”, съгл. скица 
148/27.01.2014 г., съгласувана от Главен архитект в размер 
на 430 лв. без ДДС.

5. РИЕ (билборд), разположен в зелената разделител-
на ивица на входно - изходната магистрала Плевен - Русе, 
съгл. скица №257/27.01.2014 г., съгласувана от Главен ар-
хитект в размер на 360 лв. без ДДС.

6. РИЕ (билборд), в зелената площ на кръстовище 
на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Хемус“, съгл. скица № 
253/27.01.2014 г., съгласувана от Главен архитект в раз-
мер на 360 лв. без ДДС.

7. РИЕ (билборд), разположен на кръгово кръс-
товище срещу бензиностанция „Шел“, съгл. скица 
№260/27.01.2014 г., съгласувана от Главен архитект в раз-
мер на 430 лв. без ДДС.

8. РИЕ (билборд), разположен в зелен остров между на 
ул.”Димитър Константинов”, ул. „Васил Априлов” и ул. 
„Раковски”, съгл.скица №2678/27.01.2014 г. съгласувана 
от Главен архитект в размер на 430 лв. без ДДС.

9. РИЕ (билборд), разположен на кръгово кръс-
товище срещу бензиностанция „Шел“, съгл.скица 
№260/27.01.2014 г., съгласувана от Главен архитект в раз-
мер на 360 лв. без ДДС.

ІІІ. Отдаването под наем на РИЕ по т. І да се извърши 
по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предварител-
но представяне на предложенията на участниците в адми-
нистрацията на Община Плевен и начални месечни наем-
ни цени, съгласно т. ІІ от настоящото решение. 

ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да определи 
депозитите за участие, както и да назначи комисия, която 
да организира и проведе публичен търг. 

V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено от него лице да сключи договорите за наем със спе-
челилите участници.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 953  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична 
общинска собственост – тротоарно пространство /
пред читалище “Извор 1959/, ул. “Стефан Караджа” № 
20, гр.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.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет - 
Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част от 
имот – публична общинска собственост, представляваща 
площ от 2,00 кв.м., пред читалище “Извор 1959”, за по-
ставяне на преместваемо съоръжение – павилион с адрес: 
ул. “Стефан Караджа” № 20, гр. Плевен.

2. Отдаването под наем на част от имот – публична об-
щинска собственост да се извърши чрез публичен търг 
с тайно наддаване чрез предварително представяне на 
предложенията от участниците в администрацията на Об-
щина Плевен.

3. Отдаването под наем на част от имота по т.1 да ста-
не при начална месечна наемна цена в размер на 12,00 лв. 
без ДДС и депозит за участие в търга – 70,00 лева.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе публичния търг за 
отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот 
– публична общинска собственост, представляваща площ 
от 2,00 кв.м., пред читалище “Извор 1959”, ул. “Стефан 
Караджа” № 20, гр. Плевен.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено от него лице да сключи договор за наем със спе-
челилия участник, съгласно протокола на тръжната коми-
сия.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 954  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изслушване на Директора на Плевенска 
филхармония по т.22 от приетия дневен ред.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

По т.22 от приетия дневен ред: “Предложение относно 
проект на Договор за съвместно финансиране през 2014 г. 
от Община Плевен и Министерство на културата на дей-
ността на Плевенска филхармония” да бъде изслушан г-
н Евлоги Илиев - Директор на Плевенска филхармония.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 955  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община 
Плевен чрез банков кредит в размер до 1 200 000 лв. за ре-
финансиране на краткосрочен дълг.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.3, чл.4, т.2, чл.13 и чл.17 от Зако-
на за общинския дълг и чл.6, ал.12 от Наредба № 21 на 
Общински съвет – Плевен за условията и реда за про-
веждане на обсъждане на проекти, които предстои да 
бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен об-
щински дълг от Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие Община Плевен да поеме дългосрочен 
общински дълг чрез банков кредит при спазване на след-
ните условия:

1. Максимален размер на кредита – 1 200 000 лв.;
2. Валута на кредита – Български лева (BGN);
3. Вид на кредита – Дългосрочен банков кредит;
4. Цел – Рефинансиране на съществуващ краткосрочен 

банков кредит;
5. Начин на усвояване – Целево за погасяване на крат-

косрочен банков кредит;
6. Максимален срок за погасяване на кредита – 60 ме-

сеца, при гратисен период 12 месеца.
7. Обезпечение на кредита – учредяване на залог вър-

ху собствени приходи и обща изравнителна субсидия по 
банкови сметки на Община Плевен.

8. Годишен лихвен процент – тримесечен СОФИБОР 

+ % надбавка, като максималната стойност на надбавка-
та е до 5%.

9. Такси и комисионни – за целия срок на кредита не 
могат да надвишават 3 % от размера на кредита.

10. Такси комисионни за предсрочно погасяване на кре-
дита или част от него – без такса.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
необходимите правни и фактически действия за провеж-
дане на процедура за избор на финансова институция по 
реда на Закона за обществените поръчки.

ІІІ. Задължава Кмета на Община Плевен да уведоми 
Министерството на финансите и Сметната палата за на-
меренията на Общината да поеме дългосрочен дълг.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 956  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за 
местните приходи и разходи за местни дейности на Об-
щина Плевен за периода 2015 – 2017 година.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публични-
те финанси и чл.27, ал.2 от Наредба № 10 за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогно-
за за местните дейности и за съставяне, приемане, из-
пълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява бюджетната прогноза на Община Плевен 
за периода 2015 – 2017 година.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 957  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на актуализиран Доклад за на-
блюдение на цялостното изпълнение на Плана за разви-
тие на Община Плевен за периода 2007 – 2013 г.

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с ал.1, т.т.12 
и 23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема актуализирания Доклад за наблюдение на 
цялостното изпълнение на Плана за развитие на Община 
Плевен за периода 2007 – 2013 г. Актуализираният доклад 
е неразделна част от Плана за развитие на Община Пле-
вен (2007 – 2013 г.).

2. Докладът за наблюдение на цялостното изпълнение 
на Плана за развитие на Община Плевен за периода 2007 
– 2013 г. е неразделна част от настоящото Решение.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 958  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност управите-
ля на “МЦРСМ І – Плевен”ЕООД и избиране на нов упра-
вител на дружеството.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.137, 
ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 и §6 от 
Преходни разпоредби на Наредба № 8 на Общински 
съвет – Плевен, чл.8 от Закона за лечебните заведения 
и чл.14, ал.1, т.14 от договора за управление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност и не освобождава от от-
говорност д-р Маруся Петрова Величкова – управител на 
“МЦРСМ І-Плевен”ЕООД, считано от 27.02.2013 г.

2. Избира за управител на “МЦРСМ І-Плевен”ЕООД 
д-р Данаил Руменов Стойчев, считано от 27.02.2013 г. до 
провеждане на конкурс за избор на управител, по реда на 
Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за про-
веждане на конкурси за възлагане на управлението на ле-
чебни заведения на Министерство на здравеопазването.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
обходимите правни и фактически действия във връзка с 
прекратяване на договора за управление на д-р Маруся 
Петрова Величкова и сключването на договор с  д-р Дана-
ил Руменов Стойчев  до провеждане на конкурс за избор 
на управител, по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения на Министерство 
на здравеопазването.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да проведе кон-
курс за избор на управител на “МЦРСМ І-Плевен”ЕООД 
съгласно изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения на Министерство 
на здравеопазването.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
 Р Е Ш Е Н И Е  № 959  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Намаляване на капитала на “Дентален 
център І-Плевен”ЕООД – Плевен.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, 
ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба № 8 за условията и ре-
да за упражняване на правата на собственик от Общи-
на Плевен върху общинската част от капитала на тър-
говските дружества и съгласно чл.147, ал.2 във връзка 
с чл.149, ал.3, т.1 и чл.119, ал.4 от Търговския закон и 
чл.38 от Закона за лечебните заведения

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Намалява капитала на “Дентален център І – 
Плевен”ЕООД – Плевен, ЕИК 000410138 от 133 170 лв. /
сто тридесет и три хиляди и сто и седемдесет лева/, раз-
пределен в 13 317 /тринадесет хиляди триста и седемна-
десет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един на 107 230 /сто 
и седем хиляди двеста и тридесет/ лв., разпределен на 10 
723 /десет хиляди седемстотин двадесет и три/ дяла по 10 
/десет/ лева всеки един.

Намаляването се извършва чрез: намаляване на стой-
ността на дела в капитала по балансова стойност към да-
тата на настоящето решение, съставляваща ДМА, както 
следва:

недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, бул. “Русе” № 
1, съставляващ УПИ – ІV /четири/, в кв.141 /сто четириде-
сет и едно/ по плана на гр. Плевен, с площ 1925 кв.м. /хи-
ляда деветстотин двадесет и пет квадратни метра/, заед-
но с построената в него върху 1110 кв.м. /хиляда сто и де-
сет квадратни метра/ масивна сграда на пет етажа със су-
терен, предназначен за Стоматологична поликлиника (съ-
гласно т.11 на АОС /частна/ № 31237 от 25.05.1998 г.) при 
граници и съседи: по АОС: Юг – булевард “Русе”; Севе-
розапад – улица “Иван Вазов”; Североизток – имот с пла-
носн.№ 4725; Изток – имот с планоснимачен № 4722, а 
по скица № 264/2010 г. на АГКК: Поземлен имот с иден-

тификатор 56722.660.66, с площ 1920 кв.м. по плана на 
гр. Плевен.

2. Изменя учредителен акт – Приложение № 2 на Запо-
вед № РД-09-504/28.10.1999 г. на Министър на здравео-
пазването по следния начин:

2.1. т.4 от учредителния акт придобива следния вид:
“т.4. Капиталът на лечебното заведение е в размер на 

107 230 /сто и седем хиляди двеста и тридесет/ лв., раз-
пределен на 10 723 /десет хиляди седемстотин двадесет и 
три/ дяла, по 10 /десет/ лева всеки един.”

3. Утвърждава изменения учредителен акт – Приложе-
ние № 2 на Заповед № РД-09-504/28.10.1999 г. на Минис-
тър на здравеопазването.

4. Възлага на Управителя на “Дентален център І – 
Плевен”ЕООД гр. Плевен в съответствие с чл.150 и 
чл.151 от ТЗ да представи и обяви в Търговския регис-
тър на Агенция по вписванията настоящето решение и да 
впише измененията съобразно настоящето.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 960  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Продължаване на работното време.
На основание чл.45, ал.1 от Правилника за органи-

зацията и дейността  на Общинския съвет, неговите 
комисии и  взаимодействието му с общинската адми-
нистрация за мандат  2011-2015 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Продължава работното време на текущото заседание 
до приключване на дебатите по дневния ред, но с не-по-
вече от два часа.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 961  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 911/30.01.2014 г. 
на Общински съвет – Плевен.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.34, ал.1 
и ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение № 911/30.01.2014 г. на Общински 
съвет – Плевен, както следва:

 1. Точка ІІ придобива следния вид:
“ІІ. Определя възнаграждение на общинските съветни-

ци в Общински съвет – Плевен, както следва:
1. Всички общински съветници получават за участието 

си в заседанията на Общинския съвет и на неговите коми-
сии 50% от брутното възнаграждение на Председателя на 
Общински съвет – Плевен за съответния месец.

2. Заместник-председателите на Общински съвет – 
Плевен и председателите на постоянни комисии получа-
ват 55% от брутното  възнаграждение на Председателя на 
Общински съвет – Плевен за съответния месец.

3. За отсъствие от заседание на Общински съвет – Пле-
вен (сесия) общото възнаграждение на общинските съ-
ветници се намалява с 20%.

4. За отсъствие от заседания на постоянна комисия на 
Общински съвет – Плевен, общото възнаграждение на об-
щинските съветници се намалява с 10%.

5. Възнаграждението по т.1 и т.2 не включва възнаграж-
дението, което общинските съветници могат да получават 
за участието си в специализирани органи на Общинския 
съвет, като например комисии за провеждане на търгове 
на ЗПСК, ЗОС и други.”

 2. В т.VІ датата се заменя с “01.02.2014 годи-
на”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 962  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 766/26.09.2013 
г. на Общински съвет – Плевен за определяне броя, пред-
назначението и местонахождението на отделните ви-
дове общински жилища.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация и във 
връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.3, ал.2 от Наредба № 18 на Общински съ-
вет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Да се измени Решение № 766/26.09.2013 г. на Общински съ-
вет – Плевен, както следва:

1. Общинско жилище с адрес: ул. “Неофит Рилски” № 48, 
бл.1, вх.Д, ап.19 да премине от фонд “Ведомствен” във фонд 
“Под наем”;

2. Общинско жилище с адрес: ул.”Дрин” № 10, ап.10 да пре-
мине от фонд “Ведомствен” във фонд “Под наем”;

3. Общинско жилище с адрес: бул. “Г.Кочев” № 23, вх.Ж, 
ап.21 да премине от фонд “Ведомствен” във фонд “Под наем”;

4. Общинско жилище с адрес: ул. “Васил Левски” № 168, 
ет.2 да премине от фонд “Под наем” във фонд “Ведомствен”;

5. Общинско жилище с адрес: ул.”Данаил Попов” № 4, вх.Б, 
ап.7 да премине от фонд “Ведомствен” във фонд “Под наем”;

6. Общинско жилище с адрес: ж.к. “Сторгозия”, бл.93, вх.Е, 
ап.16 да премине от фонд “Под наем” във фонд “Продажби”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 963  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Съгласуване на годишен план на отдел 
“Вътрешен одит” за 2014 г. и годишен доклад за дей-
ността на отдел “Вътрешен одит” за периода 01.01.-
31.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връз-
ка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публич-
ния сектор

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Съгласува годишния план за дейността на отдел “Въ-
трешен одит” при Община Плевен за 2014 г.

2. Във връзка с препоръките в доклада на Временна ко-
мисия, приет с Решение № 917/ 30.01.2014 г. на Общин-
ски съвет – Плевен, допълва годишния план за дейност-
та на отдел “Вътрешен одит” с “одит за увереност – про-
верка на изпълнението на сключените договори и спазва-
не на договорната дисциплина от ползвателите: НЧ “Из-
вор”1959”, “Лик – 1959”, “Ракитин – 1969”, “Цв.Спа-
сов”-1959” и “Парашкев Цветков”-2003”. Да се установи 
размера на получените приходи от преотдадените под на-
ем общински имоти от цитираните читалища”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 6Бр.2, Март, 2014  г. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 964  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за 
съфинансиране на културни проекти 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 ад-
министрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране 
на културни проекти на територията на Община Плевен.

2. В състава на експертната комисия да бъдат включени общинските съветници: г-жа Даниела Гонкова – Георгие-
ва, г-жа Илка Илиева и г-н Чавдар Велинов.

3. Текстът на Правилника по т.1 е неразделна част от настоящото решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ 
НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С този правилник се определят условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на 

Община Плевен, за реализиране на културни проекти на територията на Община Плевен, които се организират от организации и 
артисти на свободна практика от Община Плевен, съгласно Приложение №13 на решение №.913/30.01.2014г. на Общински съвет-
Плевен. 

Чл. 2. Предоставянето на финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културен продукт и 
реализирането на културни събития на територията  Община Плевен за развитие на културата, с оглед изпълнение на следните 
задачи: 

1. подпомагане на културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци,  сдружения и 
организации – в това число и организации с нестопанска цел в създаването, разпространението и промотирането на произведения 
от различните видове изкуства; 

2. насърчаване развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, 
прозрачност и конкурсно начало; 

3. стимулиране  развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството; 
4. стимулиране  въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт; 
5. стимулиране въвеждането на съвременни образователни практики, насочени към развитието на аудитории в областта на 

културата; 
6. насърчаване международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството. 

Чл. 3. Годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата се  определят и приемат 
ежегодно от Общински съвет с бюджета на Община Плевен. Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс, 
проведен по реда и при условията на този правилник, като до участие се допускат проекти, допринасящи за осъществяване на 
една и/или няколко от следните цели: 

1. Създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата; 
2. Промотиране на културни продукти; 
3. Образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и културата; 
4. Проекти, представляващи или използващи експериментални форми в изкуствата; 
5. Артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на познати такива; 
6. Културен обмен на национално и международно ниво. 
 
 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
 

Чл. 4. По реда на този правилник, Община Плевен подпомага осъществяването на културни проекти, които отговарят на 
следните условия: 

1. Ще се представят за първи път на територията на Община Плевен, освен в случаите на мултиплицирани издания на 
дългогодишни проекти. 

2. Организатор, който е културна организация, по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата или индивидуален 
артист на свободна практика, развиващ културна дейност в Плевен. 

 3. Организаторът участва в реализирането на проекта с не по-малко от 30% от стойността му. В случаите, които културните 
институти са на 100% общинска издръжка, не се изисква собствено финансиране.  

 4. Предоставените от общината средства ще се разходват за: 
а. възнаграждения на екипи по реализацията на проекта 
б. изработване на рекламни и информационни материали 
в. административни разходи, но не повече от 5% от предоставената сума 
г. транспортни и командировъчни разходи 
д. наем на зали и оборудване 
е. други, присъщи за реализацията на проекта разходи. 

Чл. 5. (1) До участие не се допускат проекти, подадени от лица, които: 
1. са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност; 
2. имат финансови задължения към държавата или Община Плевен, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване на задълженията; 
3. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, освен ако са реабилитирани; 
4. са подпомагани за същия проект по други програми на общината и/или друг финансиращ орган, освен в случаите на 

мултиплицирани издания на мащабни проекти 
5. не са изпълнили условия по предходно финансиране. 
    (2) Изискванията по ал.1, т. 3 се отнасят и за лицата, представляващи кандидатстващата организация. 

Чл. 6. По реда на този правилник не се финансират дейности, свързани с: 
1. индивидуални проекти за обучение и специализация. 
2. закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване, които не са необходими за пряката реализация на проекта. 
3. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта 
4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции. 
5. разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта. 

Чл. 7. (1) Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 70% от общата му стойност. 
(2) Размерът на финансовото подпомагане от страна на Община Плевен не може да надвишава 5000 лв. 

Чл. 8. Всяка организация или индивидуален артист могат да кандидатстват само до два проект в една сесия. 
 

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ 
 

Чл. 9. Организационно-административното обслужване на Програмата се извършва от Отдел „Култура, образование и 
вероизповедание” при Община Плевен. 

Чл. 10. Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Плевен по реда на този правилник, подават заявление по 
образец до кмета на общината и следните документи, на електронен и хартиен носител: 

1. Заявление за кандидатстване и попълнен образец  на Бюджет на проекта; 
2. Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, т. 2 от настоящия правилник; 
3. Документи, удостоверяващи осигурено съфинансиране, в случай, че има такова; 
4. Декларация, удостоверяваща нефинансов принос в проекта, ако има такъв; 
5. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, в случай, че има 

такива; 
6. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във Формуляра за кандидатстване; 
7. Други документи, по преценка на кандидата. 

Чл. 11. Документите за кандидатстване се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община 
Плевен. 

Чл. 12. Сесиите за приемане на проекти се осъществяват, както следва: 
1. Сесия 1 – краен срок за подаване на документи – 30 март. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 април. Срок 

за изпълнение на проектите – 15 септември. 
2. Сесия 2 - краен срок за подаване на документи – 30 юли. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 август. Срок 

за изпълнение на проектите – 31 декември.  
3. Сесия 3 – краен срок за подаване на документите – 15 ноември.Краен срок за разглеждане на предложенията – 15 

декември. Краен срок за изпълнения на проектите – 30 март. 
Чл. 13. Орган на управление на целевите средства е ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ. 
Чл. 14.  (1) Експертната комисия се състои от 9 члена и се назначава със заповед на кмета на Община Плевен.  

(2) Седем от членовете на комисията са постоянни за календарната година, а двама от членовете са външни консултанти 
и/или експерти и се избират за всяка отделна сесия по чл. 12 от настоящия правилник. 

(3) В състава на експертната комисия се включват : 
1. Председател на Експертната комисия – Заместник кмет по „Обществен ред, сигурност, образование  и култура” при 

Община Плевен. 
2. Трима общински съветника, като двама от членове са излъчени на ПК по „Култура, вероизповедания и международна 

дейност” и един от ПК по „Икономика, проекти, финанси и бюджет” при Общински съвет - Плевен. 
3.Трима представители, излъчени от Общинска администрация на Община Плевен: един от отдел „Образование и култура”, 

един от Дирекция „Европроекти” и един от Правна дирекция. 
4. Един външен консултант - представител на творчески съюз, неправителствена организация или професионален 

творец на свободна практика от Плевен 
5. Един експерт - специалист в сферата на изкуствата, културата, културния мениджмънт, културната политика от 

национална величина.   
(4) Външните консултанти и експерти в комисията се назначават по предложение на постоянните членове на 

Експертната комисия.  
 (5) Постоянният състав на експертната комисия оповестява изборът на външни консултанти и експерти при 

обявяване на всяка проектна сесия.  
(6) По предложение на Експертната комисия Кметът може да назначи допълнителни експерти за оценка на 

специфични области в проектните предложения; 
(7) Поканените за участие в комисията експерти нямат право да участват с проект в сесията, която оценяват. 
(8) Поканените външни експерти не могат да бъдат членове на комисията в две или повече последователни сесии. 
Чл. 15. (1) Членове на експертната комисията и привлечените външни експерти за оценка на проектите не могат да 

бъдат лица, които са: 
 1. съдружници, членове на управителни или контролни органи на юридически лица, подали документи за участие в 
процедурата;  

 2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия;  
 3. при които е налице конфликт на интереси.  
        (2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал.1 членовете на експертната комисията подписват декларация след 
получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи промяна в декларираните 
обстоятелства. 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ 
НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С този правилник се определят условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на 

Община Плевен, за реализиране на културни проекти на територията на Община Плевен, които се организират от организации и 
артисти на свободна практика от Община Плевен, съгласно Приложение №13 на решение №.913/30.01.2014г. на Общински съвет-
Плевен. 

Чл. 2. Предоставянето на финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културен продукт и 
реализирането на културни събития на територията  Община Плевен за развитие на културата, с оглед изпълнение на следните 
задачи: 

1. подпомагане на културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци,  сдружения и 
организации – в това число и организации с нестопанска цел в създаването, разпространението и промотирането на произведения 
от различните видове изкуства; 

2. насърчаване развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, 
прозрачност и конкурсно начало; 

3. стимулиране  развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството; 
4. стимулиране  въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт; 
5. стимулиране въвеждането на съвременни образователни практики, насочени към развитието на аудитории в областта на 

културата; 
6. насърчаване международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството. 

Чл. 3. Годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата се  определят и приемат 
ежегодно от Общински съвет с бюджета на Община Плевен. Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс, 
проведен по реда и при условията на този правилник, като до участие се допускат проекти, допринасящи за осъществяване на 
една и/или няколко от следните цели: 

1. Създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата; 
2. Промотиране на културни продукти; 
3. Образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и културата; 
4. Проекти, представляващи или използващи експериментални форми в изкуствата; 
5. Артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на познати такива; 
6. Културен обмен на национално и международно ниво. 
 
 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
 

Чл. 4. По реда на този правилник, Община Плевен подпомага осъществяването на културни проекти, които отговарят на 
следните условия: 

1. Ще се представят за първи път на територията на Община Плевен, освен в случаите на мултиплицирани издания на 
дългогодишни проекти. 

2. Организатор, който е културна организация, по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата или индивидуален 
артист на свободна практика, развиващ културна дейност в Плевен. 

 3. Организаторът участва в реализирането на проекта с не по-малко от 30% от стойността му. В случаите, които културните 
институти са на 100% общинска издръжка, не се изисква собствено финансиране.  

 4. Предоставените от общината средства ще се разходват за: 
а. възнаграждения на екипи по реализацията на проекта 
б. изработване на рекламни и информационни материали 
в. административни разходи, но не повече от 5% от предоставената сума 
г. транспортни и командировъчни разходи 
д. наем на зали и оборудване 
е. други, присъщи за реализацията на проекта разходи. 

Чл. 5. (1) До участие не се допускат проекти, подадени от лица, които: 
1. са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност; 
2. имат финансови задължения към държавата или Община Плевен, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване на задълженията; 
3. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, освен ако са реабилитирани; 
4. са подпомагани за същия проект по други програми на общината и/или друг финансиращ орган, освен в случаите на 

мултиплицирани издания на мащабни проекти 
5. не са изпълнили условия по предходно финансиране. 
    (2) Изискванията по ал.1, т. 3 се отнасят и за лицата, представляващи кандидатстващата организация. 

Чл. 6. По реда на този правилник не се финансират дейности, свързани с: 
1. индивидуални проекти за обучение и специализация. 
2. закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване, които не са необходими за пряката реализация на проекта. 
3. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта 
4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции. 
5. разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта. 

Чл. 7. (1) Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 70% от общата му стойност. 
(2) Размерът на финансовото подпомагане от страна на Община Плевен не може да надвишава 5000 лв. 

Чл. 8. Всяка организация или индивидуален артист могат да кандидатстват само до два проект в една сесия. 
 

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ 
 

Чл. 9. Организационно-административното обслужване на Програмата се извършва от Отдел „Култура, образование и 
вероизповедание” при Община Плевен. 

Чл. 10. Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Плевен по реда на този правилник, подават заявление по 
образец до кмета на общината и следните документи, на електронен и хартиен носител: 

1. Заявление за кандидатстване и попълнен образец  на Бюджет на проекта; 
2. Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, т. 2 от настоящия правилник; 
3. Документи, удостоверяващи осигурено съфинансиране, в случай, че има такова; 
4. Декларация, удостоверяваща нефинансов принос в проекта, ако има такъв; 
5. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, в случай, че има 

такива; 
6. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във Формуляра за кандидатстване; 
7. Други документи, по преценка на кандидата. 

Чл. 11. Документите за кандидатстване се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община 
Плевен. 

Чл. 12. Сесиите за приемане на проекти се осъществяват, както следва: 
1. Сесия 1 – краен срок за подаване на документи – 30 март. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 април. Срок 

за изпълнение на проектите – 15 септември. 
2. Сесия 2 - краен срок за подаване на документи – 30 юли. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 август. Срок 

за изпълнение на проектите – 31 декември.  
3. Сесия 3 – краен срок за подаване на документите – 15 ноември.Краен срок за разглеждане на предложенията – 15 

декември. Краен срок за изпълнения на проектите – 30 март. 
Чл. 13. Орган на управление на целевите средства е ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ. 
Чл. 14.  (1) Експертната комисия се състои от 9 члена и се назначава със заповед на кмета на Община Плевен.  

(2) Седем от членовете на комисията са постоянни за календарната година, а двама от членовете са външни консултанти 
и/или експерти и се избират за всяка отделна сесия по чл. 12 от настоящия правилник. 

(3) В състава на експертната комисия се включват : 
1. Председател на Експертната комисия – Заместник кмет по „Обществен ред, сигурност, образование  и култура” при 

Община Плевен. 
2. Трима общински съветника, като двама от членове са излъчени на ПК по „Култура, вероизповедания и международна 

дейност” и един от ПК по „Икономика, проекти, финанси и бюджет” при Общински съвет - Плевен. 
3.Трима представители, излъчени от Общинска администрация на Община Плевен: един от отдел „Образование и култура”, 

един от Дирекция „Европроекти” и един от Правна дирекция. 
4. Един външен консултант - представител на творчески съюз, неправителствена организация или професионален 

творец на свободна практика от Плевен 
5. Един експерт - специалист в сферата на изкуствата, културата, културния мениджмънт, културната политика от 

национална величина.   
(4) Външните консултанти и експерти в комисията се назначават по предложение на постоянните членове на 

Експертната комисия.  
 (5) Постоянният състав на експертната комисия оповестява изборът на външни консултанти и експерти при 

обявяване на всяка проектна сесия.  
(6) По предложение на Експертната комисия Кметът може да назначи допълнителни експерти за оценка на 

специфични области в проектните предложения; 
(7) Поканените за участие в комисията експерти нямат право да участват с проект в сесията, която оценяват. 
(8) Поканените външни експерти не могат да бъдат членове на комисията в две или повече последователни сесии. 
Чл. 15. (1) Членове на експертната комисията и привлечените външни експерти за оценка на проектите не могат да 

бъдат лица, които са: 
 1. съдружници, членове на управителни или контролни органи на юридически лица, подали документи за участие в 
процедурата;  

 2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия;  
 3. при които е налице конфликт на интереси.  
        (2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал.1 членовете на експертната комисията подписват декларация след 
получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи промяна в декларираните 
обстоятелства. 

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  
Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 7Бр.2, Март, 2014  г. 



Р Е Ш Е Н И Е  № 950  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 514/28.03.2013 г. 
на Общински съвет – Плевен и приемане на ново решение 
за отдаване под наем на терен – публична общинска соб-
ственост на територията на град Плевен “за открита 
спортна площадка”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 
от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98 от Наредба № 7 на 
Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Отменя Решение № 514 от 28.03.2013 г. на Общин-
ски съвет -Плевен.

2. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години 
имот - публична общинска собственост, представляващ 
терен, отреден за озеленяване с виза за проектиране от 
07.08.2012 г.  от Главен архитект на Община Плевен, „за 
открита спортна площадка“ по чл. 140 ал. 3 във връзка с 
чл. 51 ал.3 и чл.55 от ЗУТ, находящ се в гр. Плевен, ж.к. 
„Сторгозия“, УПИ IX, кв.722г, с площ 885кв.м., актуван с 
АОС № 37629/16.07.2012 г.

3. Отдаването под наем на общинският имот по т.2, да 
се извърши чрез публично оповестен конкурс при първо-
начална наемна цена от …. без ДДС.

4. До участие в конкурса се допускат кандидати, които 
отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица, учредени и ре-
гистрирани в съответствие с действащото българско или 
приложимо чуждестранно законодателство като търговци 
или регистрирани по друг закон с право да извършват сто-
панска дейност;

- чуждестранните лица да са със седалище или граж-
данство от държава – членка на Европейския съюз;

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в про-
изводство по ликвидация съобразно съответното законо-
дателство;

- да нямат задължения към Община Плевен;
- да не са неизправна страна по договори, сключени с 

Община Плевен;
- да запазят предназначението на имота „за открита 

спортна площадка”
- да предоставя за безплатно ползване обекта за органи-

зиране на спортни състезания
5. Публично оповестеният конкурс да се проведе при 

следните конкурсни критерии за отдаване под наем със 
следните тежести :

5.1 Наемна цена – 60 %
5.2 Размер на инвестицията за допустимите дейности 

по визата -  40 %
 6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-

равомощено от него лице да организира и проведе търга и 
сключи  договор за наем  със  спечелилия  участник,  съ-
гласно протокола на тръжната комисия.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 951  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – 
публична общинска собственост на територията на 
град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение 
– павилион.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от На-
редба № 7 на Общински съвет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години част 
от имот – публична общинска собственост, представля-
ващ терен, находящ се в гр. Плевен, северно от кв.311 по 
плана на гр. Плевен, ул. “Емил Димитров”   № 2 за по-
ставяне на преместваемо съоръжение – павилион с площ 
79,00 кв.м., съгласно схема за разполагане от 31.01.2014 
год., одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

 2. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане 
при първоначална цена в размер на 270,00 лв./месец без 
ДДС, определена съгласно Решение № 522/29.04.2009 г. 
на Общински съвет – Плевен.

 3. Отдаването под наем на част от имот – пуб-
лична общинска собственост, да се извърши чрез публи-
чен търг с тайно наддаване чрез предварително предста-
вяне на предложения от участниците в администрацията 
на Община Плевен.

 4. Възлага на Кмета на Община Плевен да оп-
редели депозит в размер на 810,00 лв., изчислен в съот-
ветствие с разпоредбата на чл.79, ал.4 от Наредба № 7 на 
Общински съвет – Плевен.

 5. Възлага на Кмета на Община Плевен да на-
значи комисия, която да организира и проведе публич-
ния търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 
част от имот – публична общинска собственост, предста-
вляващ терен, находящ се в гр. Плевен, северно от кв.311 
по плана на гр. Плевен, ул. “Емил Димитров” № 2 за по-
ставяне на преместваемо съоръжение – павилион с площ 
79,00 кв.м., съгласно схема за разполагане от 31.01.2014 
год., одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

 6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оп-
равомощено от него лице да сключи договор за наем със 
спечелилия участник, съгласно протокола на тръжната ко-
мисия.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 952  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на 9 /девет/ броя ре-
кламно-информационни елементи (билбодове), собстве-
ност на Община Плевен, на територията на гр. Плевен.

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 ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, 
ал.1, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съ-
вет Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Да се отдадат под наем рекламно – информацион-
ни елементи (билбордове), собственост на Община Пле-
вен за срок от 3 години, съгласно скици, съгласувани на 
27.01.2014 г. от Главен архитект на Община Плевен.

ІІ. Приема начални месечни цени за отдаване под наем 
на РИЕ по т. І, както следва:

1. РИЕ (билборд), разположен в зелената площ при 
разклона за Лозаро - винарска изба, съгл. скица № 
261/27.01.2014г., съгласувана от Главен архитект в размер 
на 360 лв. без ДДС.

2. РИЕ (билборд), разположен в зеления остров на пъ-
тя София - Плевен, в близост до бл.93 ж.к. „Сторгозия”, 

съгл. скица № 256/27.01.2014 г., съгласувана от Главен ар-
хитект в размер на 430 лв. без ДДС.

3. РИЕ (билборд), разположен в зелената площ пред 
бл.92 в ж.к. „Сторгозия”, съгл.скица № 2447/27.01.2014 г., 
съгласувана от Главен архитект в размер на 360 лв. без 
ДДС.

4. РИЕ (билборд), разположен на зелен остров на кръс-
товище на бул. „Георги Кочев” и бул. „Русе”, съгл. скица 
148/27.01.2014 г., съгласувана от Главен архитект в размер 
на 430 лв. без ДДС.

5. РИЕ (билборд), разположен в зелената разделител-
на ивица на входно - изходната магистрала Плевен - Русе, 
съгл. скица №257/27.01.2014 г., съгласувана от Главен ар-
хитект в размер на 360 лв. без ДДС.

6. РИЕ (билборд), в зелената площ на кръстовище 
на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Хемус“, съгл. скица № 
253/27.01.2014 г., съгласувана от Главен архитект в раз-
мер на 360 лв. без ДДС.

7. РИЕ (билборд), разположен на кръгово кръс-
товище срещу бензиностанция „Шел“, съгл. скица 
№260/27.01.2014 г., съгласувана от Главен архитект в раз-
мер на 430 лв. без ДДС.

8. РИЕ (билборд), разположен в зелен остров между на 
ул.”Димитър Константинов”, ул. „Васил Априлов” и ул. 
„Раковски”, съгл.скица №2678/27.01.2014 г. съгласувана 
от Главен архитект в размер на 430 лв. без ДДС.

9. РИЕ (билборд), разположен на кръгово кръс-
товище срещу бензиностанция „Шел“, съгл.скица 
№260/27.01.2014 г., съгласувана от Главен архитект в раз-
мер на 360 лв. без ДДС.

ІІІ. Отдаването под наем на РИЕ по т. І да се извърши 
по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предварител-
но представяне на предложенията на участниците в адми-
нистрацията на Община Плевен и начални месечни наем-
ни цени, съгласно т. ІІ от настоящото решение. 

ІV. Възлага на Кмета на Община Плевен да определи 
депозитите за участие, както и да назначи комисия, която 
да организира и проведе публичен търг. 

V. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено от него лице да сключи договорите за наем със спе-
челилите участници.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 953  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична 
общинска собственост – тротоарно пространство /
пред читалище “Извор 1959/, ул. “Стефан Караджа” № 
20, гр.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.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба № 7/2005 г. на Общински съвет - 
Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години част от 
имот – публична общинска собственост, представляваща 
площ от 2,00 кв.м., пред читалище “Извор 1959”, за по-
ставяне на преместваемо съоръжение – павилион с адрес: 
ул. “Стефан Караджа” № 20, гр. Плевен.

2. Отдаването под наем на част от имот – публична об-
щинска собственост да се извърши чрез публичен търг 
с тайно наддаване чрез предварително представяне на 
предложенията от участниците в администрацията на Об-
щина Плевен.

3. Отдаването под наем на част от имота по т.1 да ста-
не при начална месечна наемна цена в размер на 12,00 лв. 
без ДДС и депозит за участие в търга – 70,00 лева.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе публичния търг за 
отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот 
– публична общинска собственост, представляваща площ 
от 2,00 кв.м., пред читалище “Извор 1959”, ул. “Стефан 
Караджа” № 20, гр. Плевен.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено от него лице да сключи договор за наем със спе-
челилия участник, съгласно протокола на тръжната коми-
сия.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 954  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изслушване на Директора на Плевенска 
филхармония по т.22 от приетия дневен ред.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

По т.22 от приетия дневен ред: “Предложение относно 
проект на Договор за съвместно финансиране през 2014 г. 
от Община Плевен и Министерство на културата на дей-
ността на Плевенска филхармония” да бъде изслушан г-
н Евлоги Илиев - Директор на Плевенска филхармония.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 955  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община 
Плевен чрез банков кредит в размер до 1 200 000 лв. за ре-
финансиране на краткосрочен дълг.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.3, чл.4, т.2, чл.13 и чл.17 от Зако-
на за общинския дълг и чл.6, ал.12 от Наредба № 21 на 
Общински съвет – Плевен за условията и реда за про-
веждане на обсъждане на проекти, които предстои да 
бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен об-
щински дълг от Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие Община Плевен да поеме дългосрочен 
общински дълг чрез банков кредит при спазване на след-
ните условия:

1. Максимален размер на кредита – 1 200 000 лв.;
2. Валута на кредита – Български лева (BGN);
3. Вид на кредита – Дългосрочен банков кредит;
4. Цел – Рефинансиране на съществуващ краткосрочен 

банков кредит;
5. Начин на усвояване – Целево за погасяване на крат-

косрочен банков кредит;
6. Максимален срок за погасяване на кредита – 60 ме-

сеца, при гратисен период 12 месеца.
7. Обезпечение на кредита – учредяване на залог вър-

ху собствени приходи и обща изравнителна субсидия по 
банкови сметки на Община Плевен.

8. Годишен лихвен процент – тримесечен СОФИБОР 

+ % надбавка, като максималната стойност на надбавка-
та е до 5%.

9. Такси и комисионни – за целия срок на кредита не 
могат да надвишават 3 % от размера на кредита.

10. Такси комисионни за предсрочно погасяване на кре-
дита или част от него – без такса.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
необходимите правни и фактически действия за провеж-
дане на процедура за избор на финансова институция по 
реда на Закона за обществените поръчки.

ІІІ. Задължава Кмета на Община Плевен да уведоми 
Министерството на финансите и Сметната палата за на-
меренията на Общината да поеме дългосрочен дълг.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 956  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за 
местните приходи и разходи за местни дейности на Об-
щина Плевен за периода 2015 – 2017 година.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.12 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публични-
те финанси и чл.27, ал.2 от Наредба № 10 за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогно-
за за местните дейности и за съставяне, приемане, из-
пълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява бюджетната прогноза на Община Плевен 
за периода 2015 – 2017 година.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 957  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на актуализиран Доклад за на-
блюдение на цялостното изпълнение на Плана за разви-
тие на Община Плевен за периода 2007 – 2013 г.

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с ал.1, т.т.12 
и 23 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема актуализирания Доклад за наблюдение на 
цялостното изпълнение на Плана за развитие на Община 
Плевен за периода 2007 – 2013 г. Актуализираният доклад 
е неразделна част от Плана за развитие на Община Пле-
вен (2007 – 2013 г.).

2. Докладът за наблюдение на цялостното изпълнение 
на Плана за развитие на Община Плевен за периода 2007 
– 2013 г. е неразделна част от настоящото Решение.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 958  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност управите-
ля на “МЦРСМ І – Плевен”ЕООД и избиране на нов упра-
вител на дружеството.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.137, 
ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 и §6 от 
Преходни разпоредби на Наредба № 8 на Общински 
съвет – Плевен, чл.8 от Закона за лечебните заведения 
и чл.14, ал.1, т.14 от договора за управление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност и не освобождава от от-
говорност д-р Маруся Петрова Величкова – управител на 
“МЦРСМ І-Плевен”ЕООД, считано от 27.02.2013 г.

2. Избира за управител на “МЦРСМ І-Плевен”ЕООД 
д-р Данаил Руменов Стойчев, считано от 27.02.2013 г. до 
провеждане на конкурс за избор на управител, по реда на 
Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за про-
веждане на конкурси за възлагане на управлението на ле-
чебни заведения на Министерство на здравеопазването.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
обходимите правни и фактически действия във връзка с 
прекратяване на договора за управление на д-р Маруся 
Петрова Величкова и сключването на договор с  д-р Дана-
ил Руменов Стойчев  до провеждане на конкурс за избор 
на управител, по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения на Министерство 
на здравеопазването.

4. Възлага на Кмета на Община Плевен да проведе кон-
курс за избор на управител на “МЦРСМ І-Плевен”ЕООД 
съгласно изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения на Министерство 
на здравеопазването.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
 Р Е Ш Е Н И Е  № 959  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Намаляване на капитала на “Дентален 
център І-Плевен”ЕООД – Плевен.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, 
ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба № 8 за условията и ре-
да за упражняване на правата на собственик от Общи-
на Плевен върху общинската част от капитала на тър-
говските дружества и съгласно чл.147, ал.2 във връзка 
с чл.149, ал.3, т.1 и чл.119, ал.4 от Търговския закон и 
чл.38 от Закона за лечебните заведения

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Намалява капитала на “Дентален център І – 
Плевен”ЕООД – Плевен, ЕИК 000410138 от 133 170 лв. /
сто тридесет и три хиляди и сто и седемдесет лева/, раз-
пределен в 13 317 /тринадесет хиляди триста и седемна-
десет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един на 107 230 /сто 
и седем хиляди двеста и тридесет/ лв., разпределен на 10 
723 /десет хиляди седемстотин двадесет и три/ дяла по 10 
/десет/ лева всеки един.

Намаляването се извършва чрез: намаляване на стой-
ността на дела в капитала по балансова стойност към да-
тата на настоящето решение, съставляваща ДМА, както 
следва:

недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, бул. “Русе” № 
1, съставляващ УПИ – ІV /четири/, в кв.141 /сто четириде-
сет и едно/ по плана на гр. Плевен, с площ 1925 кв.м. /хи-
ляда деветстотин двадесет и пет квадратни метра/, заед-
но с построената в него върху 1110 кв.м. /хиляда сто и де-
сет квадратни метра/ масивна сграда на пет етажа със су-
терен, предназначен за Стоматологична поликлиника (съ-
гласно т.11 на АОС /частна/ № 31237 от 25.05.1998 г.) при 
граници и съседи: по АОС: Юг – булевард “Русе”; Севе-
розапад – улица “Иван Вазов”; Североизток – имот с пла-
носн.№ 4725; Изток – имот с планоснимачен № 4722, а 
по скица № 264/2010 г. на АГКК: Поземлен имот с иден-

тификатор 56722.660.66, с площ 1920 кв.м. по плана на 
гр. Плевен.

2. Изменя учредителен акт – Приложение № 2 на Запо-
вед № РД-09-504/28.10.1999 г. на Министър на здравео-
пазването по следния начин:

2.1. т.4 от учредителния акт придобива следния вид:
“т.4. Капиталът на лечебното заведение е в размер на 

107 230 /сто и седем хиляди двеста и тридесет/ лв., раз-
пределен на 10 723 /десет хиляди седемстотин двадесет и 
три/ дяла, по 10 /десет/ лева всеки един.”

3. Утвърждава изменения учредителен акт – Приложе-
ние № 2 на Заповед № РД-09-504/28.10.1999 г. на Минис-
тър на здравеопазването.

4. Възлага на Управителя на “Дентален център І – 
Плевен”ЕООД гр. Плевен в съответствие с чл.150 и 
чл.151 от ТЗ да представи и обяви в Търговския регис-
тър на Агенция по вписванията настоящето решение и да 
впише измененията съобразно настоящето.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 960  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Продължаване на работното време.
На основание чл.45, ал.1 от Правилника за органи-

зацията и дейността  на Общинския съвет, неговите 
комисии и  взаимодействието му с общинската адми-
нистрация за мандат  2011-2015 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Продължава работното време на текущото заседание 
до приключване на дебатите по дневния ред, но с не-по-
вече от два часа.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 961  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 911/30.01.2014 г. 
на Общински съвет – Плевен.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.34, ал.1 
и ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

І. Изменя Решение № 911/30.01.2014 г. на Общински 
съвет – Плевен, както следва:

 1. Точка ІІ придобива следния вид:
“ІІ. Определя възнаграждение на общинските съветни-

ци в Общински съвет – Плевен, както следва:
1. Всички общински съветници получават за участието 

си в заседанията на Общинския съвет и на неговите коми-
сии 50% от брутното възнаграждение на Председателя на 
Общински съвет – Плевен за съответния месец.

2. Заместник-председателите на Общински съвет – 
Плевен и председателите на постоянни комисии получа-
ват 55% от брутното  възнаграждение на Председателя на 
Общински съвет – Плевен за съответния месец.

3. За отсъствие от заседание на Общински съвет – Пле-
вен (сесия) общото възнаграждение на общинските съ-
ветници се намалява с 20%.

4. За отсъствие от заседания на постоянна комисия на 
Общински съвет – Плевен, общото възнаграждение на об-
щинските съветници се намалява с 10%.

5. Възнаграждението по т.1 и т.2 не включва възнаграж-
дението, което общинските съветници могат да получават 
за участието си в специализирани органи на Общинския 
съвет, като например комисии за провеждане на търгове 
на ЗПСК, ЗОС и други.”

 2. В т.VІ датата се заменя с “01.02.2014 годи-
на”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 962  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 766/26.09.2013 
г. на Общински съвет – Плевен за определяне броя, пред-
назначението и местонахождението на отделните ви-
дове общински жилища.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация и във 
връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.3, ал.2 от Наредба № 18 на Общински съ-
вет - Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

Да се измени Решение № 766/26.09.2013 г. на Общински съ-
вет – Плевен, както следва:

1. Общинско жилище с адрес: ул. “Неофит Рилски” № 48, 
бл.1, вх.Д, ап.19 да премине от фонд “Ведомствен” във фонд 
“Под наем”;

2. Общинско жилище с адрес: ул.”Дрин” № 10, ап.10 да пре-
мине от фонд “Ведомствен” във фонд “Под наем”;

3. Общинско жилище с адрес: бул. “Г.Кочев” № 23, вх.Ж, 
ап.21 да премине от фонд “Ведомствен” във фонд “Под наем”;

4. Общинско жилище с адрес: ул. “Васил Левски” № 168, 
ет.2 да премине от фонд “Под наем” във фонд “Ведомствен”;

5. Общинско жилище с адрес: ул.”Данаил Попов” № 4, вх.Б, 
ап.7 да премине от фонд “Ведомствен” във фонд “Под наем”;

6. Общинско жилище с адрес: ж.к. “Сторгозия”, бл.93, вх.Е, 
ап.16 да премине от фонд “Под наем” във фонд “Продажби”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 963  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Съгласуване на годишен план на отдел 
“Вътрешен одит” за 2014 г. и годишен доклад за дей-
ността на отдел “Вътрешен одит” за периода 01.01.-
31.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връз-
ка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публич-
ния сектор

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Съгласува годишния план за дейността на отдел “Въ-
трешен одит” при Община Плевен за 2014 г.

2. Във връзка с препоръките в доклада на Временна ко-
мисия, приет с Решение № 917/ 30.01.2014 г. на Общин-
ски съвет – Плевен, допълва годишния план за дейност-
та на отдел “Вътрешен одит” с “одит за увереност – про-
верка на изпълнението на сключените договори и спазва-
не на договорната дисциплина от ползвателите: НЧ “Из-
вор”1959”, “Лик – 1959”, “Ракитин – 1969”, “Цв.Спа-
сов”-1959” и “Парашкев Цветков”-2003”. Да се установи 
размера на получените приходи от преотдадените под на-
ем общински имоти от цитираните читалища”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 6Бр.2, Март, 2014  г. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 964  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за 
съфинансиране на културни проекти 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 ад-
министрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране 
на културни проекти на територията на Община Плевен.

2. В състава на експертната комисия да бъдат включени общинските съветници: г-жа Даниела Гонкова – Георгие-
ва, г-жа Илка Илиева и г-н Чавдар Велинов.

3. Текстът на Правилника по т.1 е неразделна част от настоящото решение.
Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ 
НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С този правилник се определят условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на 

Община Плевен, за реализиране на културни проекти на територията на Община Плевен, които се организират от организации и 
артисти на свободна практика от Община Плевен, съгласно Приложение №13 на решение №.913/30.01.2014г. на Общински съвет-
Плевен. 

Чл. 2. Предоставянето на финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културен продукт и 
реализирането на културни събития на територията  Община Плевен за развитие на културата, с оглед изпълнение на следните 
задачи: 

1. подпомагане на културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци,  сдружения и 
организации – в това число и организации с нестопанска цел в създаването, разпространението и промотирането на произведения 
от различните видове изкуства; 

2. насърчаване развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, 
прозрачност и конкурсно начало; 

3. стимулиране  развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството; 
4. стимулиране  въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт; 
5. стимулиране въвеждането на съвременни образователни практики, насочени към развитието на аудитории в областта на 

културата; 
6. насърчаване международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството. 

Чл. 3. Годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата се  определят и приемат 
ежегодно от Общински съвет с бюджета на Община Плевен. Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс, 
проведен по реда и при условията на този правилник, като до участие се допускат проекти, допринасящи за осъществяване на 
една и/или няколко от следните цели: 

1. Създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата; 
2. Промотиране на културни продукти; 
3. Образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и културата; 
4. Проекти, представляващи или използващи експериментални форми в изкуствата; 
5. Артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на познати такива; 
6. Културен обмен на национално и международно ниво. 
 
 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
 

Чл. 4. По реда на този правилник, Община Плевен подпомага осъществяването на културни проекти, които отговарят на 
следните условия: 

1. Ще се представят за първи път на територията на Община Плевен, освен в случаите на мултиплицирани издания на 
дългогодишни проекти. 

2. Организатор, който е културна организация, по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата или индивидуален 
артист на свободна практика, развиващ културна дейност в Плевен. 

 3. Организаторът участва в реализирането на проекта с не по-малко от 30% от стойността му. В случаите, които културните 
институти са на 100% общинска издръжка, не се изисква собствено финансиране.  

 4. Предоставените от общината средства ще се разходват за: 
а. възнаграждения на екипи по реализацията на проекта 
б. изработване на рекламни и информационни материали 
в. административни разходи, но не повече от 5% от предоставената сума 
г. транспортни и командировъчни разходи 
д. наем на зали и оборудване 
е. други, присъщи за реализацията на проекта разходи. 

Чл. 5. (1) До участие не се допускат проекти, подадени от лица, които: 
1. са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност; 
2. имат финансови задължения към държавата или Община Плевен, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване на задълженията; 
3. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, освен ако са реабилитирани; 
4. са подпомагани за същия проект по други програми на общината и/или друг финансиращ орган, освен в случаите на 

мултиплицирани издания на мащабни проекти 
5. не са изпълнили условия по предходно финансиране. 
    (2) Изискванията по ал.1, т. 3 се отнасят и за лицата, представляващи кандидатстващата организация. 

Чл. 6. По реда на този правилник не се финансират дейности, свързани с: 
1. индивидуални проекти за обучение и специализация. 
2. закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване, които не са необходими за пряката реализация на проекта. 
3. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта 
4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции. 
5. разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта. 

Чл. 7. (1) Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 70% от общата му стойност. 
(2) Размерът на финансовото подпомагане от страна на Община Плевен не може да надвишава 5000 лв. 

Чл. 8. Всяка организация или индивидуален артист могат да кандидатстват само до два проект в една сесия. 
 

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ 
 

Чл. 9. Организационно-административното обслужване на Програмата се извършва от Отдел „Култура, образование и 
вероизповедание” при Община Плевен. 

Чл. 10. Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Плевен по реда на този правилник, подават заявление по 
образец до кмета на общината и следните документи, на електронен и хартиен носител: 

1. Заявление за кандидатстване и попълнен образец  на Бюджет на проекта; 
2. Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, т. 2 от настоящия правилник; 
3. Документи, удостоверяващи осигурено съфинансиране, в случай, че има такова; 
4. Декларация, удостоверяваща нефинансов принос в проекта, ако има такъв; 
5. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, в случай, че има 

такива; 
6. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във Формуляра за кандидатстване; 
7. Други документи, по преценка на кандидата. 

Чл. 11. Документите за кандидатстване се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община 
Плевен. 

Чл. 12. Сесиите за приемане на проекти се осъществяват, както следва: 
1. Сесия 1 – краен срок за подаване на документи – 30 март. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 април. Срок 

за изпълнение на проектите – 15 септември. 
2. Сесия 2 - краен срок за подаване на документи – 30 юли. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 август. Срок 

за изпълнение на проектите – 31 декември.  
3. Сесия 3 – краен срок за подаване на документите – 15 ноември.Краен срок за разглеждане на предложенията – 15 

декември. Краен срок за изпълнения на проектите – 30 март. 
Чл. 13. Орган на управление на целевите средства е ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ. 
Чл. 14.  (1) Експертната комисия се състои от 9 члена и се назначава със заповед на кмета на Община Плевен.  

(2) Седем от членовете на комисията са постоянни за календарната година, а двама от членовете са външни консултанти 
и/или експерти и се избират за всяка отделна сесия по чл. 12 от настоящия правилник. 

(3) В състава на експертната комисия се включват : 
1. Председател на Експертната комисия – Заместник кмет по „Обществен ред, сигурност, образование  и култура” при 

Община Плевен. 
2. Трима общински съветника, като двама от членове са излъчени на ПК по „Култура, вероизповедания и международна 

дейност” и един от ПК по „Икономика, проекти, финанси и бюджет” при Общински съвет - Плевен. 
3.Трима представители, излъчени от Общинска администрация на Община Плевен: един от отдел „Образование и култура”, 

един от Дирекция „Европроекти” и един от Правна дирекция. 
4. Един външен консултант - представител на творчески съюз, неправителствена организация или професионален 

творец на свободна практика от Плевен 
5. Един експерт - специалист в сферата на изкуствата, културата, културния мениджмънт, културната политика от 

национална величина.   
(4) Външните консултанти и експерти в комисията се назначават по предложение на постоянните членове на 

Експертната комисия.  
 (5) Постоянният състав на експертната комисия оповестява изборът на външни консултанти и експерти при 

обявяване на всяка проектна сесия.  
(6) По предложение на Експертната комисия Кметът може да назначи допълнителни експерти за оценка на 

специфични области в проектните предложения; 
(7) Поканените за участие в комисията експерти нямат право да участват с проект в сесията, която оценяват. 
(8) Поканените външни експерти не могат да бъдат членове на комисията в две или повече последователни сесии. 
Чл. 15. (1) Членове на експертната комисията и привлечените външни експерти за оценка на проектите не могат да 

бъдат лица, които са: 
 1. съдружници, членове на управителни или контролни органи на юридически лица, подали документи за участие в 
процедурата;  

 2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия;  
 3. при които е налице конфликт на интереси.  
        (2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал.1 членовете на експертната комисията подписват декларация след 
получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи промяна в декларираните 
обстоятелства. 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ 
НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С този правилник се определят условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на 

Община Плевен, за реализиране на културни проекти на територията на Община Плевен, които се организират от организации и 
артисти на свободна практика от Община Плевен, съгласно Приложение №13 на решение №.913/30.01.2014г. на Общински съвет-
Плевен. 

Чл. 2. Предоставянето на финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културен продукт и 
реализирането на културни събития на територията  Община Плевен за развитие на културата, с оглед изпълнение на следните 
задачи: 

1. подпомагане на културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци,  сдружения и 
организации – в това число и организации с нестопанска цел в създаването, разпространението и промотирането на произведения 
от различните видове изкуства; 

2. насърчаване развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, 
прозрачност и конкурсно начало; 

3. стимулиране  развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството; 
4. стимулиране  въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт; 
5. стимулиране въвеждането на съвременни образователни практики, насочени към развитието на аудитории в областта на 

културата; 
6. насърчаване международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството. 

Чл. 3. Годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата се  определят и приемат 
ежегодно от Общински съвет с бюджета на Община Плевен. Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс, 
проведен по реда и при условията на този правилник, като до участие се допускат проекти, допринасящи за осъществяване на 
една и/или няколко от следните цели: 

1. Създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата; 
2. Промотиране на културни продукти; 
3. Образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и културата; 
4. Проекти, представляващи или използващи експериментални форми в изкуствата; 
5. Артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на познати такива; 
6. Културен обмен на национално и международно ниво. 
 
 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
 

Чл. 4. По реда на този правилник, Община Плевен подпомага осъществяването на културни проекти, които отговарят на 
следните условия: 

1. Ще се представят за първи път на територията на Община Плевен, освен в случаите на мултиплицирани издания на 
дългогодишни проекти. 

2. Организатор, който е културна организация, по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата или индивидуален 
артист на свободна практика, развиващ културна дейност в Плевен. 

 3. Организаторът участва в реализирането на проекта с не по-малко от 30% от стойността му. В случаите, които културните 
институти са на 100% общинска издръжка, не се изисква собствено финансиране.  

 4. Предоставените от общината средства ще се разходват за: 
а. възнаграждения на екипи по реализацията на проекта 
б. изработване на рекламни и информационни материали 
в. административни разходи, но не повече от 5% от предоставената сума 
г. транспортни и командировъчни разходи 
д. наем на зали и оборудване 
е. други, присъщи за реализацията на проекта разходи. 

Чл. 5. (1) До участие не се допускат проекти, подадени от лица, които: 
1. са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност; 
2. имат финансови задължения към държавата или Община Плевен, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване на задълженията; 
3. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, освен ако са реабилитирани; 
4. са подпомагани за същия проект по други програми на общината и/или друг финансиращ орган, освен в случаите на 

мултиплицирани издания на мащабни проекти 
5. не са изпълнили условия по предходно финансиране. 
    (2) Изискванията по ал.1, т. 3 се отнасят и за лицата, представляващи кандидатстващата организация. 

Чл. 6. По реда на този правилник не се финансират дейности, свързани с: 
1. индивидуални проекти за обучение и специализация. 
2. закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване, които не са необходими за пряката реализация на проекта. 
3. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта 
4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции. 
5. разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта. 

Чл. 7. (1) Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 70% от общата му стойност. 
(2) Размерът на финансовото подпомагане от страна на Община Плевен не може да надвишава 5000 лв. 

Чл. 8. Всяка организация или индивидуален артист могат да кандидатстват само до два проект в една сесия. 
 

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ 
 

Чл. 9. Организационно-административното обслужване на Програмата се извършва от Отдел „Култура, образование и 
вероизповедание” при Община Плевен. 

Чл. 10. Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Плевен по реда на този правилник, подават заявление по 
образец до кмета на общината и следните документи, на електронен и хартиен носител: 

1. Заявление за кандидатстване и попълнен образец  на Бюджет на проекта; 
2. Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, т. 2 от настоящия правилник; 
3. Документи, удостоверяващи осигурено съфинансиране, в случай, че има такова; 
4. Декларация, удостоверяваща нефинансов принос в проекта, ако има такъв; 
5. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, в случай, че има 

такива; 
6. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във Формуляра за кандидатстване; 
7. Други документи, по преценка на кандидата. 

Чл. 11. Документите за кандидатстване се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община 
Плевен. 

Чл. 12. Сесиите за приемане на проекти се осъществяват, както следва: 
1. Сесия 1 – краен срок за подаване на документи – 30 март. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 април. Срок 

за изпълнение на проектите – 15 септември. 
2. Сесия 2 - краен срок за подаване на документи – 30 юли. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 август. Срок 

за изпълнение на проектите – 31 декември.  
3. Сесия 3 – краен срок за подаване на документите – 15 ноември.Краен срок за разглеждане на предложенията – 15 

декември. Краен срок за изпълнения на проектите – 30 март. 
Чл. 13. Орган на управление на целевите средства е ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ. 
Чл. 14.  (1) Експертната комисия се състои от 9 члена и се назначава със заповед на кмета на Община Плевен.  

(2) Седем от членовете на комисията са постоянни за календарната година, а двама от членовете са външни консултанти 
и/или експерти и се избират за всяка отделна сесия по чл. 12 от настоящия правилник. 

(3) В състава на експертната комисия се включват : 
1. Председател на Експертната комисия – Заместник кмет по „Обществен ред, сигурност, образование  и култура” при 

Община Плевен. 
2. Трима общински съветника, като двама от членове са излъчени на ПК по „Култура, вероизповедания и международна 

дейност” и един от ПК по „Икономика, проекти, финанси и бюджет” при Общински съвет - Плевен. 
3.Трима представители, излъчени от Общинска администрация на Община Плевен: един от отдел „Образование и култура”, 

един от Дирекция „Европроекти” и един от Правна дирекция. 
4. Един външен консултант - представител на творчески съюз, неправителствена организация или професионален 

творец на свободна практика от Плевен 
5. Един експерт - специалист в сферата на изкуствата, културата, културния мениджмънт, културната политика от 

национална величина.   
(4) Външните консултанти и експерти в комисията се назначават по предложение на постоянните членове на 

Експертната комисия.  
 (5) Постоянният състав на експертната комисия оповестява изборът на външни консултанти и експерти при 

обявяване на всяка проектна сесия.  
(6) По предложение на Експертната комисия Кметът може да назначи допълнителни експерти за оценка на 

специфични области в проектните предложения; 
(7) Поканените за участие в комисията експерти нямат право да участват с проект в сесията, която оценяват. 
(8) Поканените външни експерти не могат да бъдат членове на комисията в две или повече последователни сесии. 
Чл. 15. (1) Членове на експертната комисията и привлечените външни експерти за оценка на проектите не могат да 

бъдат лица, които са: 
 1. съдружници, членове на управителни или контролни органи на юридически лица, подали документи за участие в 
процедурата;  

 2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия;  
 3. при които е налице конфликт на интереси.  
        (2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал.1 членовете на експертната комисията подписват декларация след 
получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи промяна в декларираните 
обстоятелства. 

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  

     (3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 
своята работа в комисията. 
 Чл. 16.  (1) Експертната комисия: 

 1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство. 
     2. приема и представя в Общински съвет годишния отчет за финансираните  проекти. 

3. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия правилник 
въпроси. 

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, 
Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни 
дни след заседанието на комисията. 

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите. 
 (2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите. 

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, 
приети с този правилник. 

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, 
както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани. 

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и 
списъкът на одобрените проекти. 

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия. 
Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на 

проектните предложения. 
Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен. 
 
Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка 

на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение. 
Чл. 22.  В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с 

организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата. 
 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии: 

КРИТЕРИИ Максимален брой точки 
Технически критерии   
Организационна и техническа обезспеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./ 5 
Постижимост на поставените цели 10 
План за реализация на проекта 5 
Художествени критерии   
Оригинална творческа концепция и художествена стойност 10 
Достъпност и прогнозируем интерес  20 

 
Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като 

максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния 
брой точки. 

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се 
разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети. 

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 
20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок 
от 20 дни след успешното приключване на проекта. 

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във 
всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”. 

 
V.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 28.  Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този правилник и тяхното отчитане се 

уреждат с договора. 
Чл. 29. Получателят на финансирането: 
1.   отговаря за цялостното изпълнение на проекта; 
2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на експертната комисия за 

възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение. 
 3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен. 

 4. участва в приемането на дейностите по проекта. 
 5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта. 

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като 
попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация. 

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист се задължава да 
предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 1 месец след неговото приключване. 

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на 
заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има 
такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта 
/посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал 
/фотографии, видео, статии в медии и др./ 

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното 
предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение. 

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община 
Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право 
да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на място, по всяко 
време от изпълнението на проекта. 

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер. 
Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на 

изпълнението на проекта. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 
§2. Този Правилник е приет с решение №964/27.02.2014 г. на Общински съвет – Плевен. 

 
       Дарин Ангелов 

Председател на Общински съвет – Плевен 
 
 

ПРОГРАМА 
За финансиране проекти на културни организации на Община Плевен 

 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА:  
КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЕН АРТИСТ:  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ДЛЪЖНОСТ:  
АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  
ИСКАНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН:  
ВХОДЯЩ НОМЕР:  

 
За служебно попълване 
 
 

Дата на предоставен отчет:  
Съдържателен отчет:  
Финансов отчет:  
Печатни или други материали:  
Протокол от заседание на експертната комисия:  
Договор /№, дата/:                                            

 
А. Обща информация за кандидата 

Юридическо наименование на кандидата:  
Адрес на управление:  
Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН 7Бр.2, Март, 2014  г. 



Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
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ФИНАН-
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СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
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СУМА 
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РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
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ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
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Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 965  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изменение на действащия Подробен ус-
тройствен план – План за регулация и застрояване за уре-
гулиран поземлен имот ІІ - За озеленяване и нафто пункт, 
квартал 174 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 местна-
та администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона 
за устройство на територията, чл.8, ал.1 и чл.35, ал.3 от 
Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 от Наред-
ба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема: Предложение за изменение на действащия 
Подробен устройствен план – План за регулация и застро-
яване за урегулиран поземлен имот ІІ  - За озеленяване и 
нафто пункт, квартал 174 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено от него лице да издаде мотивирано предписание по 
реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ за изработване на ПУП – План 
за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот 
ІІ - За озеленяване и нафто пункт, квартал 174 по плана на 
гр. Плевен.

3. След влизане в сила на изменението на подробния ус-
тройствен план и след определяне от Общински съвет – 
Плевен на цена на новообразувания поземлен имот ІІ по 
чл.41, ал.2 от ЗОС, възлага на Кмета на Община Плевен 
или оправомощено от него лице, на основание чл.35, ал.3 
от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 и чл.53 от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество да издаде заповед и склю-
чи договор за покупко-продажба на новообразувания УПИ 
ІІ – За нафтопункт, със собственика на сграда с идентифи-
катор 56722.663.1.1. – “Агрина”ЕООД.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 966  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасета на елпроводно и во-
допроводно отклонения до поземлен имот 56722.27.10 в 
местността “Габровец” в землището на гр. Плевен, соб-
ственост на “Декстар ауто”ЕООД.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 8 от Закона за общинската соб-
ственост, на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план – Пар-
целарен план на елементите на техническата инфраструк-
тура за трасета на елпроводно и водопроводно отклонения 
до поземлен имот 56722.27.10 в местността „Габровец” в 
землището на гр. Плевен, собственост на „Декстар ауто” 
ЕООД

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Решение.

 3. Решението подлежи на обнародване в „Дър-
жавен вестник” съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията.

 4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 
– дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 967  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасета на електропровод 
СН, канал Ф 200 мм и водопровод 90 мм до поземлен имот 
56722.701.3206 в местността “Стража” в землището на 
гр. Плевен, собственост на “Андрееви”ООД.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 8 от Закона за общинската соб-
ственост, на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията

обходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свърза-
ни с изпълнение на настоящото Решение.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 971  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Определяне състав на временна комисия за 
разпределение на средствата за поддържане на спортна-
та база на територията на Община Плевен и за съфинан-
сиране на спортни прояви от национален и международен 
характер под патронажа на Община Плевен, определени в 
т.17 на Решение № 913/30.01.2014 г. на Общински съвет – 
Плевен в размер на 140 000 лв.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и т.17 от Решение     № 913 от 30.01.2014 
год. на Общински съвет - Плевен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя състав на Комисия за разпределение на 
средствата за поддържане на спортната база на територия-
та на Община Плевен и за съфинансиране на спортни про-
яви от национален и международен характер под патрона-
жа на Община Плевен, определени в т.17 на Решение № 
913/30.01.2014 г. на Общински съвет – Плевен в размер на 
140 000 лв., както следва:

1.1. Председател: д-р Красимир Трифонов;
1.2.Членове - общински съветници: 
 - Иван Илиев;
 - Иван Дачев;
 - Мартин Митев;
 - Пенчо Карагьозов.
1.3. Членове - представители на общинската админи-

страция:
 - Евгени Генов;
 - Венко Николов.
2. Комисията да проведе заседание за разпределение на 

средствата и приключи работата си в срок до следващото 
заседание на Общинския съвет.

3. Да бъде изготвено предложение до Общински съвет – 
Плевен за утвърждаване разпределението на средствата за 
поддържане на спортната база на територията на Община 
Плевен и съфинансиране на спортни прояви от национален 
и международен характер под патронажа на Община Пле-
вен през 2014 год.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 972  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Извършване на инвестиционни разходи във 
връзка с предоставен за безвъзмездно управление недви-
жим имот – частна държавна собственост, за автопа-
зар за употребявани коли и части.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публични-
те финанси и чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба № 10 на Об-
щински съвет – Плевен за условията и реда за съставя-
не на тригодишна бюджетна прогноза за местните дей-
ности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Плевен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава разходите по собствения бюджет на Общи-
на Плевен в частта “местни дейности”, дейност 898 “Дру-
ги дейности по икономиката” със 71 000 лв. за извършва-
не на инвестиционни разходи във връзка с предоставен за 
безвъзмездно управление недвижим имот – частна държав-
на собственост, за автопазар за употребявани коли и части.

2. Увеличението да стане за сметка на предвидения в 
първоначалния собствен бюджет на Община Плевен, в 
частта “местни дейности”, дейност 998 “Резерв” със 71 000 
лв.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
необходимите правни и фактически действия за извършва-
не на промените.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 973  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност управи-
теля на “Дентален център І – Плевен”ЕООД и избиране 
на нов управител на  Дружеството.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.137, 
ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба 
№ 8 на Общински съвет – Плевен и §6 от Преходни раз-
поредби от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен и 
чл.14, ал.1, т.14 от договора за управление.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност и не освобождава от от-
говорност д-р Николай Маринов Стоянов – управител на 
“Дентален център І – Плевен”ЕООД, считано от 01.03.2014 
г.

2. Избира за управител на “Дентален център І – 
Плевен”ЕООД д-р Венелин Благоев Радев, считано от 
01.03.2014 г. за срок до провеждане на конкурс.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
обходимите правни и фактически действия във връзка с 
прекратяване на договора за управление на “Дентален цен-
тър І – Плевен”ЕООД с д-р Николай Маринов Стоянов и 
сключването на договор за управление с д-р Венелин Бла-
гоев Радев.

4. Възлага на Кмета да проведе конкурс, съгласно На-
редба № 9 на МЗ.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 974  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на Комисията за реша-
ване на жилищните нужди на гражданите.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изважда, като член от състава на Комисията за реша-
ване на жилищните нужди на гражданите Любомир Евге-
ниев Буковски.

 2. Включва, като член на Комисията за решаване 
на жилищните нужди на гражданите Чавдар Йорданов Ве-
линов.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за трасета на електропровод СН, канал Ф 200 мм 
и водопровод Ф 90 мм до поземлен имот 56722.701.3206 в 
местността „Стража” в землището на гр. Плевен, собстве-
ност на „Андрееви” ООД.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Решение.

3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен 
вестник” съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията.

4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 – дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 968  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 
Подробен устройствен план – План за застрояване за по-
землен имот с идентификатор 56722.251.11 в местност-
та “Къшински дол” в землището на гр. Плевен, парцелар-
ни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура и одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план.

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 общин-
ската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 
и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територия-
та., чл.25, ал. 5, във връзка с ал. 4 от Закона за собстве-
ността и ползуването на земеделски земи, чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на закона за опазване на зе-
меделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план – План за застрояване за поземлен имот с иден-
тификатор 56722.251.11 в местността „Къшински дол” 
в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструктура,  собственост на 
„Пронаос” ООД.  

 2. Дава съгласие на „Пронаос” ООД за прокарване на 
трасе на локален път за транспортно обслужване на собст-
вения им поземлен имот с идентификатор 56722.251.11 в 
местността „Къшински дол” в землището на гр. Плевен, 
преминаващо през поземлени имоти публична общинска 
собственост: ПИ 56722.542.8 с начин на трайно ползване 
– полски път и ПИ 542.393 с начин на трайно ползване – 
пасище, мера.

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 2 (две) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-

тройствен план по т.1
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-

щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Решение.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 969  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 
Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 
56722.757.762 в местността “Плочата” в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване на подробен устройствен план.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
11 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, при спазване разпоредбите на чл. 17а, ал. 
1, т. 1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските зе-
ми, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 
от Закона за устройство на територията.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план – План за застрояване за ПИ 56722.757.762 в 
местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура,  собственост на Дафинка Веселинова Генчева.

 2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.757.763 
в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и пар-
целарни планове на елементите на техническата инфра-
структура,  собственост на Дафинка Веселинова Генчева.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
обходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свърза-
ни с изпълнение на настоящото Решение.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 970  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 
Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 
56722.701.1224 в местността “Стража” в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване на подробен устройствен план.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
11 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, при спазване разпоредбите на чл. 17а, ал. 
1, т. 1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските зе-
ми, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 
от Закона за устройство на територията.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.1224 в 
местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура,  собственост на Цветослав Петков Михов. При изра-
ботване на подробния устройствен план да се спазват раз-
поредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии и ус-
тройствени зони.  

 2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.1224 
в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура,  собственост на Цветослав Петков Михов.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
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Опанец е на 5 километра север-
но от Плевен. След преместване-
то на табелата на града, селото се 
приближава все повече до област-
ния център. Тъй като по пътя в мо-
мента се изгражда болница, най-ве-
роятно скоро между двете населени 
места няма да има ясна граница. А 
и хората все още си спомнят за иде-
ите до Опанец да пътуват тролеи от 
градския транспорт или населеното 
място да стане квартал на Плевен.

Според статистиката, Опанец 
днес наброява 1 950 човека. По из-
числения на кмета  има още поне 
стотина души, които са с адресна ре-
гистрация в Плевен, но си живеят в 
селото. 

В Опанец има основно училище, 
то носи името „Отец Паисий” и в не-
го учат 101 деца. В детската гради-
на пък са 56, като е обособена  и яс-
лена група. 

Интересен факт е, че в селото 
има много млади хора - те работят 
предимно в града, но предпочитат 
малкото село край Плевен. Малък е 
процентът на напускащите, затова и 
стойността на недвижимите имоти в 
Опанец е доста висока. 

Както навсякъде в страната, и 
тук има безработица, но тя е малка 
- около 40 са официално записаните 
на борсата. Малко са и земеделците 
и животновъдите, землището на се-
лото се обработва почти изцяло от 
арендатори. 

Питаме кмета за ромското насе-
ление и съжителството му с мест-
ните. Оказва се, че и в Опанец има 
кражби, но те не са толкова големи 
и значими като другаде. В новото 
село няма регистрирано посегател-
ство. Нещо повече - кметът ни раз-

казва, че покрай строежа на новата 
църква, близо месец куполът й е бил 
на земята, за да се облицова с медна 
ламарина. Нощем е бил без охрана и 
нито едно парче мед не е изчезнало. 
Е, това вече може да бъде пример за 
съзнание. 

И така, както всичко около село-
то изглежда наред, и Опанец си има 
своите проблеми. Те са свързани със 
свлачище от 1952 година. То прави 
така, че половината от къщите в село-
то са с нотариални актове, а остана-
лата част са извън регулация. Всич-
ки плащат данъци и такси, но хор-
ските къщи, които попадат в района 
на въпросното свлачище, нямат ули-
ци с настилка, тротоари и дори нямат 
право на контейнери за битови отпа-
дъци. Това кара кмета Тихомир Геор-
гиев да търси помощ и начини за по-
добряване на жизнената среда на хо-
рата, живеещи в къщите без нотари-
ални актове. Естествено, разходихме 
се из района. Оказва се, че напукани 
жилища няма, а от въпросната 1952 
година свлачищни процеси не е има-
ло. Хората твърдят, че не се страху-

ОПАНЕЦ – БЛИЗО ДО ГОЛЕМИЯ ГРАД, 
СЕЛО СЪС СОБСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Тихомир Георгиев е пър-
ви мандат кмет на село 
Опанец. Избран е като не-
зависим кандидат, издиг-
нат от младите хора в се-
лото, подкрепен от пар-
тия „Гергьовден”. Роден 
е в Опанец, женен е, има 
трима сина. Преди да сед-
не на кметския стол, е ра-
ботил в Плевенския съд 
като „Охрана на съдебна-
та власт”. 

В ОБЩИНАТА 9Бр.2, Март 2014 г. 

Младите тук са много и битието на малки и големи се подобрява

Сериозна рехабилитация 
трябва да се направи на детската 
градина в Опанец. За ремонта та-
зи година Тихомир Георгиев оч-
аква Община Плевен да отпусне 
40 000 лв. Мотивирано искане за 
средствата е представено на кме-
та проф. д-р Димитър Стойков.

„Помещенията са стари, а ба-
латумът е вече изтъркан. Само 
две от стаите са с ламинат, а до-
грамата е сменена на някои от 
прозорците. Гардеробчетата пък 
са от времето, когато аз бях в та-
зи детска градина. Благодарение 
на общински съветник от Пле-
вен направихме локално пар-

Най-вероятно църквата „Св. Св. Ки-
рил и Методий” в село Опанец ще бъде 
открита на 11 май. В момента всичко в 
нея е готово. Очаква се да бъде монтиран 
само иконостаса.

Строителството на храма премина 
през множество перипетии. Първата ко-
пка е направена през далечната 1996 го-
дина, като оттогава на няколко пъти се 
правиха първи копки. Архитект Дан-

говски е автор на първия проект за хра-
ма, но се оказва, че той е голям – и като 
средства, и за мястото, отредено за стро-
ителството. След това се прави нов про-
ект, който е идентичен със старата по-
луразрушена църква в старото село. Тя 
е строена в периода 1928 - 1933 година. 
От нея е запазена единствено изработе-
ната от месинг в работилницата на бра-
тя Кантарджиеви камбана, която вече е 
монтирана в новия храм.

Строителството му започна през 2008 
година и вече е към своя край. С дарения 
и безплатен труд за изграждането пома-
гат хора от селото. През миналата годи-
на Община Плевен отпуска 30 000 лв. за 
храма. Парите подпомагат довършител-
ните работи – поставяне на изолация, из-
мазване и други. Трима плевенски ху-
дожници се заемат с рисуването на ико-
ните и направата на иконостаса. Това 
са Мирослав Минчев, Владо Андреев и 
Марио Милев. В новия храм ще служи 
местният отец Йордан.

На 11 май Опанец има курбан. На то-
зи ден в населеното място се събират 
семейства, родове и живеещи на други 
места вече бивши жители. Ако дотогава 
всичко върви по план, на този ден може 
да бъде открита и църквата. 

Дълги години монументът на руския 
лекар Пирогов в градинката срещу кмет-
ството в центъра на Опанец се руши. По-
строен по времето на социализма, поста-
ментът се напукал и изместил. Преди две 
години от партия ГЕРБ изявили желание 
да възстановят паметника. С отпуснатите 
средства е направена мраморна облицовка, 
изградени са плочник и алея с пейки, заса-
дени са и цветя. 

„Много се ядосвах, че като дойдеха гос-
ти в селото, не знаеха къде е центъра, спи-
раха на друг площад малко по-надолу. За-
това и се заех да възстановим осветление-
то. Поставихме пейки, направихме малка 
градинка с алпинеум с цветя. Такова нещо 
досега нямаше. Когато довършим и гра-
динката, ще превърнем централната част 
на  селото в приветливо място”, обяснява 
Тихомир Георгиев. 

Със средства на кметството е изградена 
и фитнес площадка с успоредка, висилка 
и лост. Предстои да бъде поставено и ба-
скетболно табло. 

Сега кметът се е заел с нелеката задача 
да довърши започнатото, участвал е с три 
проекта по „Красива България” и е спе-
челил средства, които очаква да бъдат от-
пуснати. Така паркът в центъра на селото 
ще стане още по-приветлив и подходящ 

за отдих и разходки на майки с бебешки 
колички.

Още един паметник има в Опанец. Той 
е изграден от камък и се намира на възви-
шение над старото село. Паметникът е на 
румънските войни и в момента не се под-
държа. До него е имало бункер, в който 
според възрастни хора от селото, са се кри-
ли румънски войници по време на Руско-
турската война от 1877-78 година. През 
2014-та кметът има намерение да рехаби-
литира пътеките, водещи към паметника, 
и да организира почистването му.

ват. Но се оплакват от лошата инфра-
структура – кални улици и невъзмож-
ност да изпращат децата си нормал-
но на училище. Школото в Опанец 
не е средищно и няма право на учи-
лищен автобус. Затова учениците от 
така нареченото „старо село” ходят 
ежедневно до училището пеша, из-
минавайки няколко километра. Тъй 
като и тротоар покрай улицата няма, 
то малчуганите се движат по пътно-
то платно.

Тези неудобства за хората от се-
лото карат кмета през миналата годи-
на, чрез фирма на плевенски общин-
ски съветник, да докара близо 400 то-
на фрезован материал, а през 2012 
година още толкова, за да се насипят 
поне няколко улици и хората да не га-
зят кал през есента и зимата. Идея-
та е през тази година да се изгради 
800 м тротоар покрай основния път 
от старото до новото село, за да мо-
же по него да се движат безопасно 
възрастни и деца. Тихомир Георги-
ев е разговарял с кмета на Община 
Плевен проф. д-р Димитър Стойков 
и е получил уверение, че нужните 

12 000 лв. ще бъдат отпуснати при 
първа възможност. 

Още много може да се разкаже за 
Опанец, а голяма част от свършено-
то в населеното място става благода-
рение на инициативността и изобре-
тателността на местния кмет. Така 
през миналата година селото се сдо-

бива с нов стадион, който се изграж-
да върху бивше сметище. Но разков-
ничето, по думите на Тихомир Геор-
гиев, е да си постоянно сред хората 
и да познаваш проблемите им. Ре-
шенията понякога не изискват мно-
го усилия, а находчивост. И ... мал-
ко подкрепа.

Центърът на Опанец променя облика сиЦърквата в Опанец е почти готова

40 000 лв. за ремонт на детската градина 
очаква кметът на Опанец от Община Плевен

но, защото до този момент дет-
ското ни заведение се отопява-
ше с нафтови печки. Тогава Об-
щина Плевен ни отпусна 35 000 
лв., успяхме да изградим инста-
лацията. Но на втория етаж по-
ложението е страшно. Дограма-
та е залепена с хартиено тиксо, 
за да не духа на децата. На мес-
та оградата почти е паднала, дво-
рът също е в окаяно състояние”, 
обясни кметът на Опанец Тихо-
мир Георгиев. 

В детската градина персона-
лът се грижи за 56 деца. Има яс-
лена група, две детски и една пре-
дучилищна група. 
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№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
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ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 
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СРЕД-СТВА  
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ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 
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Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
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  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 

Телефон и електронна поща:  
Лице за контакти:  
Адрес на представляващия:  
№ на Л.К. и дата на издаване на представляващия организацията:  
ЕИК (БУЛСТАТ)  
Име на Банката:  
Адрес на Банката:  
BIC код:  
IBAN сметка:  
Титуляр на сметката:  
Творческа автобиография на кандидатстващата организация или индивидуален артист :  

 
  
 
 Б. Описание на проекта 
 
 

Име на проекта:  
Период на реализация:  
Място на провеждане:  
Идейно описание на проекта  /до 2 страници/:  
Цели на проекта:  
Целеви групи /към каква аудитория е насочен/:  
Основни дейности по проекта:  
План за реализацията на дейностите по  
Проекта - описание на подготвителен период и период на реализация : 

 

План за организационна и техническа обезспеченост на проекта /човешки ресурс, техника, 
инфраструктура и др./: 

 

Участници: 
Можете да приложите списък 

 

Рекламна стратегия на проекта:  
Партньори на проекта /ако има такива/: 
Организации или експерти, които подкрепят проекта и по какъв начин 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта:  
 
В. Бюджет на проекта 
 

  ВИД РАЗХОД 

ЕД. 
СТОЙН
ОСТ 

БРОЙ/
ОБЕМ 

ИСКАНО 
ФИНАН-
СИРАНЕ 
ОТ 
ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
СОБСТВЕНИ 
СРЕД-СТВА  

ФИНАН-
СИРАНЕ ОТ 
ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ОБЩА 
СУМА 

А 
РАЗХОДИ ПО ПРЯКАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА             

1               
2               
  Общо:             
Б АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗХОДИ         
1               
2               
  Общо :             
В ХОНОРАРИ             
1               
2               
  Общо :             
Г РЕКЛАМА              
1               
2               
  Общо :             

Д ДРУГИ             
1               
2               
  Общо :             
  ОБЩО РАЗХОДИ:             

 
 
Г.Необходими документи и Приложения /моля отбележете с х/: 
 
Проектните предложения се подават в деловодството на Община Плевен на хартиен и електронен носител. 

 1. Копие от съдебната регистрация на юридическото лице, кандидатстващо по програмата  
 2. Копие от документ, удостоверяващ регистрация по БУЛСТАТ 
 3. Допълнителни материали, представящи досегашната дейност на кандидатстващата организация или 

индивидуален артист /по желание на кандидата/ 
 4. Документи за осигурено съфинансиране, в случай, че има такова. 
 5. Декларация за нефинансов принос на организацията, ако има такъв. 
 6. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, ако 

има такива /по желание на кандидата/ 
 7. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидена форма  

 
 
…………. г.       ………………………………... 
Гр. Плевен             /подпис, име, качество/ 
 
 
ДО 
ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ 
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА  
КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ  
ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За нефинансов принос 

Към проекта .................................................... на................................... 
От............................................................. 

Тел., адрес, e-mail 
 
 
 

Долуподписаният /ата/ ................................................................................................... 
Декларирам своето участие в проекта ......................................................................... като /длъжност, роля в 

проекта/................................................................................................ 
Участието ми в проекта ще се осъществи безвъзмездно, като финансовата стойност на извършваната от мен дейност 

се равнява на ............... /………………/ лв. 
 

Приложения: Копие от документ, удостоверяващ ориентировъчната стойност на декларирания принос. 
 
 
Дата:       С уважение, 

.............................................. 
/подпис, име/ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 965  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Изменение на действащия Подробен ус-
тройствен план – План за регулация и застрояване за уре-
гулиран поземлен имот ІІ - За озеленяване и нафто пункт, 
квартал 174 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 местна-
та администрация, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона 
за устройство на територията, чл.8, ал.1 и чл.35, ал.3 от 
Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 от Наред-
ба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Приема: Предложение за изменение на действащия 
Подробен устройствен план – План за регулация и застро-
яване за урегулиран поземлен имот ІІ  - За озеленяване и 
нафто пункт, квартал 174 по плана на гр. Плевен.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено от него лице да издаде мотивирано предписание по 
реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ за изработване на ПУП – План 
за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот 
ІІ - За озеленяване и нафто пункт, квартал 174 по плана на 
гр. Плевен.

3. След влизане в сила на изменението на подробния ус-
тройствен план и след определяне от Общински съвет – 
Плевен на цена на новообразувания поземлен имот ІІ по 
чл.41, ал.2 от ЗОС, възлага на Кмета на Община Плевен 
или оправомощено от него лице, на основание чл.35, ал.3 
от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 и чл.53 от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество да издаде заповед и склю-
чи договор за покупко-продажба на новообразувания УПИ 
ІІ – За нафтопункт, със собственика на сграда с идентифи-
катор 56722.663.1.1. – “Агрина”ЕООД.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 966  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасета на елпроводно и во-
допроводно отклонения до поземлен имот 56722.27.10 в 
местността “Габровец” в землището на гр. Плевен, соб-
ственост на “Декстар ауто”ЕООД.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 8 от Закона за общинската соб-
ственост, на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план – Пар-
целарен план на елементите на техническата инфраструк-
тура за трасета на елпроводно и водопроводно отклонения 
до поземлен имот 56722.27.10 в местността „Габровец” в 
землището на гр. Плевен, собственост на „Декстар ауто” 
ЕООД

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Решение.

 3. Решението подлежи на обнародване в „Дър-
жавен вестник” съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията.

 4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 
– дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 967  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за прокарване на трасета на електропровод 
СН, канал Ф 200 мм и водопровод 90 мм до поземлен имот 
56722.701.3206 в местността “Стража” в землището на 
гр. Плевен, собственост на “Андрееви”ООД.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл. 8 от Закона за общинската соб-
ственост, на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията

обходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свърза-
ни с изпълнение на настоящото Решение.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 971  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Определяне състав на временна комисия за 
разпределение на средствата за поддържане на спортна-
та база на територията на Община Плевен и за съфинан-
сиране на спортни прояви от национален и международен 
характер под патронажа на Община Плевен, определени в 
т.17 на Решение № 913/30.01.2014 г. на Общински съвет – 
Плевен в размер на 140 000 лв.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и т.17 от Решение     № 913 от 30.01.2014 
год. на Общински съвет - Плевен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Определя състав на Комисия за разпределение на 
средствата за поддържане на спортната база на територия-
та на Община Плевен и за съфинансиране на спортни про-
яви от национален и международен характер под патрона-
жа на Община Плевен, определени в т.17 на Решение № 
913/30.01.2014 г. на Общински съвет – Плевен в размер на 
140 000 лв., както следва:

1.1. Председател: д-р Красимир Трифонов;
1.2.Членове - общински съветници: 
 - Иван Илиев;
 - Иван Дачев;
 - Мартин Митев;
 - Пенчо Карагьозов.
1.3. Членове - представители на общинската админи-

страция:
 - Евгени Генов;
 - Венко Николов.
2. Комисията да проведе заседание за разпределение на 

средствата и приключи работата си в срок до следващото 
заседание на Общинския съвет.

3. Да бъде изготвено предложение до Общински съвет – 
Плевен за утвърждаване разпределението на средствата за 
поддържане на спортната база на територията на Община 
Плевен и съфинансиране на спортни прояви от национален 
и международен характер под патронажа на Община Пле-
вен през 2014 год.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 972  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Извършване на инвестиционни разходи във 
връзка с предоставен за безвъзмездно управление недви-
жим имот – частна държавна собственост, за автопа-
зар за употребявани коли и части.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публични-
те финанси и чл.41, ал.2 и ал.4 от Наредба № 10 на Об-
щински съвет – Плевен за условията и реда за съставя-
не на тригодишна бюджетна прогноза за местните дей-
ности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Плевен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Увеличава разходите по собствения бюджет на Общи-
на Плевен в частта “местни дейности”, дейност 898 “Дру-
ги дейности по икономиката” със 71 000 лв. за извършва-
не на инвестиционни разходи във връзка с предоставен за 
безвъзмездно управление недвижим имот – частна държав-
на собственост, за автопазар за употребявани коли и части.

2. Увеличението да стане за сметка на предвидения в 
първоначалния собствен бюджет на Община Плевен, в 
частта “местни дейности”, дейност 998 “Резерв” със 71 000 
лв.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
необходимите правни и фактически действия за извършва-
не на промените.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 973  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност управи-
теля на “Дентален център І – Плевен”ЕООД и избиране 
на нов управител на  Дружеството.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, чл.137, 
ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба 
№ 8 на Общински съвет – Плевен и §6 от Преходни раз-
поредби от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен и 
чл.14, ал.1, т.14 от договора за управление.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Освобождава от длъжност и не освобождава от от-
говорност д-р Николай Маринов Стоянов – управител на 
“Дентален център І – Плевен”ЕООД, считано от 01.03.2014 
г.

2. Избира за управител на “Дентален център І – 
Плевен”ЕООД д-р Венелин Благоев Радев, считано от 
01.03.2014 г. за срок до провеждане на конкурс.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
обходимите правни и фактически действия във връзка с 
прекратяване на договора за управление на “Дентален цен-
тър І – Плевен”ЕООД с д-р Николай Маринов Стоянов и 
сключването на договор за управление с д-р Венелин Бла-
гоев Радев.

4. Възлага на Кмета да проведе конкурс, съгласно На-
редба № 9 на МЗ.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 974  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на Комисията за реша-
ване на жилищните нужди на гражданите.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Изважда, като член от състава на Комисията за реша-
ване на жилищните нужди на гражданите Любомир Евге-
ниев Буковски.

 2. Включва, като член на Комисията за решаване 
на жилищните нужди на гражданите Чавдар Йорданов Ве-
линов.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфра-
структура за трасета на електропровод СН, канал Ф 200 мм 
и водопровод Ф 90 мм до поземлен имот 56722.701.3206 в 
местността „Стража” в землището на гр. Плевен, собстве-
ност на „Андрееви” ООД.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-
щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Решение.

3. Решението подлежи на обнародване в „Държавен 
вестник” съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията.

4. Настоящето решение може да се обжалва в 30 – дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 968  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 
Подробен устройствен план – План за застрояване за по-
землен имот с идентификатор 56722.251.11 в местност-
та “Къшински дол” в землището на гр. Плевен, парцелар-
ни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура и одобряване на Задание за изработване на подробен 
устройствен план.

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 общин-
ската собственост, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 
и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територия-
та., чл.25, ал. 5, във връзка с ал. 4 от Закона за собстве-
ността и ползуването на земеделски земи, чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на закона за опазване на зе-
меделските земи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план – План за застрояване за поземлен имот с иден-
тификатор 56722.251.11 в местността „Къшински дол” 
в землището на гр. Плевен и парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструктура,  собственост на 
„Пронаос” ООД.  

 2. Дава съгласие на „Пронаос” ООД за прокарване на 
трасе на локален път за транспортно обслужване на собст-
вения им поземлен имот с идентификатор 56722.251.11 в 
местността „Къшински дол” в землището на гр. Плевен, 
преминаващо през поземлени имоти публична общинска 
собственост: ПИ 56722.542.8 с начин на трайно ползване 
– полски път и ПИ 542.393 с начин на трайно ползване – 
пасище, мера.

3. Съгласието по т. 2 се дава за срок от 2 (две) години.
4. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-

тройствен план по т.1
5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправомо-

щено лице да извърши необходимите правни и фактически 
действия, в изпълнение на настоящото Решение.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 969  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 
Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 
56722.757.762 в местността “Плочата” в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване на подробен устройствен план.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
11 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, при спазване разпоредбите на чл. 17а, ал. 
1, т. 1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските зе-
ми, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 
от Закона за устройство на територията.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план – План за застрояване за ПИ 56722.757.762 в 
местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура,  собственост на Дафинка Веселинова Генчева.

 2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.757.763 
в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и пар-
целарни планове на елементите на техническата инфра-
структура,  собственост на Дафинка Веселинова Генчева.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
обходимите правни и фактически действия, съгласно раз-
поредбите на Закона за устройство на територията, свърза-
ни с изпълнение на настоящото Решение.

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

Председател на Общински съвет – Плевен: Дарин Ангелов
Р Е Ш Е Н И Е  № 970  /    гр. Плевен, 27.02.2014 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за 
Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 
56722.701.1224 в местността “Стража” в землището на 
гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техниче-
ската инфраструктура и одобряване на Задание за изра-
ботване на подробен устройствен план.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
11 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, при спазване разпоредбите на чл. 17а, ал. 
1, т. 1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските зе-
ми, на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 
от Закона за устройство на територията.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устрой-
ствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.1224 в 
местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура,  собственост на Цветослав Петков Михов. При изра-
ботване на подробния устройствен план да се спазват раз-
поредбите на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за правила и нор-
мативи за устройство на отделните видове територии и ус-
тройствени зони.  

 2. Одобрява заданието за изработване на Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.1224 
в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и парце-
ларни планове на елементите на техническата инфраструк-
тура,  собственост на Цветослав Петков Михов.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши не-
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Факултeтът по фармация ще подготвя кадри и 
за производството и маркетинга на лекарства

ЗДРАВЕ 10Бр.2, Март 2014 г. 

Проф. д-р Григор 
Горчев е поче тен 
ректор на Меди-
цин ски универси-
тет Плевен. Спе-
циализирал е та-
зова хирургия в 
Цен тър за борба с 
рака „Пол Строс” 
Страсбург, Фран-
ция, институт 
„Гю став Руси” в 
Париж в онколо-
гична болница „Ге-
мели” в Рим и ла-
пароскопска хирур-
гия към Универ-
ситетска болни-
ца Кушен, Париж. 
Специализирал е и 
в Университетска 
болница Страс-
бург за получаване 
на лиценз за меж-
дународен експерт 
– преподавател на 

специализанти по лапароскопска хирургия и роботизирана 
хирургия в Университета на Северна Каролина, САЩ. Той 
е първият сертифициран хирург за Югоизточна Европа, 
имащ правото да работи на конзола с роботизираната сис-
тема „Да Винчи”. Внедрява нова методика на хирургично 
лечение при раковите заболявания на женската полова сис-
тема и авангардни технологии в ендоскопската хирургия 
чрез разкриването на „Университетски телекомуникацио-
нен ендоскопски център с експериментална операционна”. 
Член е на най-престижните научни организации, свързани с 
гинекологичната хирургия. Има множество научни публика-
ции у нас и в чужбина.

Разговаряме с него в навечерието на месеца на жената. 
Макар и след тежък ден, проф. Горчев ни приема с усмивка 
и ни отделя повече от предвиденото за разговора време.

и обучението на децата си, и заради 
това ражда премерено.

- Тогава да Ви питаме - по-бо-
лна ли е българската жена днес?

- Много по-болна е. Ето, днес 
съм започнал да преглеждам в 
14.30 часа и през кабинета ми пре-
минаха 45 жени със сериозни за-
болявания. При мен не идват же-
ни без проблеми. И жалкото е, че са 
все млади. И така е всеки ден.

-На какво се дължи тази пови-
шена заболеваемост?

-На много фактори. На пър-
во място недобрата профилакти-
ка. Българинът не е свикнал да се 
профилактира. За жалост, безплат-
ното здравеопазване отпреди годи-
ни, което и тогава не беше безплат-
но, научи българина да не си обръ-
ща внимание. И това продължава и 
досега. За мен е важен и социални-
ят аспект. Той е двуфазов. Първата 
фаза е липсата на здравна култура, 
а втората е липсата на компетентни 
кадри. Много български лекари за-
минаха за чужбина. Държавата ин-
вестира в лекарското обучение, а 
то е елитарно и много скъпо. Стру-
ва около 50-60 000 лв., които не се 
възвръщат в работа, а инвестици-
ята отива в Западна Европа. Като 
бях ректор на Медицинския уни-
верситет, правих анкета сред сту-
денти и над 70% от тях казаха, че 
ще заминават за чужбина. Това се 
случва и днес. Ще дойде време, ко-
гато ще ни лекуват колеги от Близ-
кия Изток. И това е видима тенден-
ция, макар и да не се усеща от об-
ществеността все още.

- Вие започнахте строителство 
на нова болница, която ще обеди-
ни на едно място хирургия, хи-
мио- и лъчетерапия и ще въве-
де новите технологии в борба-
та с рака на едно място. Тогава 

се похвалихте, че имате и кадри-
те за тази болница. Как успявате 
да мотивирате вашите медици да 
останат в България?

- Добрите лекари са много ин-
формирани, те четат и знаят за как-
во става въпрос и как лекуват коле-
гите им по света. Запознават се с 
новите технологии и всеки мечтае 
да се реализира в нещо иноватив-
но. С въвеждането на новите техно-
логии аз се стремя да запазя и до-
брите си кадри. Вече осма година 
работим с робот „Да Винчи”. При 
нас тази хирургия стана стандарт, 
но за много млади лекари все още 
е атрактивна. Скоро ще доставим и 
втори робот. Новост е и „Хайфу”-
технологията. Година и няколко 
месеца работим с нея и имаме пер-
фектни резултати при лекуване на 
миома, на рак на панкреаса, на чер-
ния дроб. Тази технология не е по-
зната в Източна Европа. И колеги-
те ни, работещи с нея, имат само-
чувствие. Изнасят лекции, правят 
презентации и стават популярни. 
Гордея се, че от тази школа, която 
създадох, нито един човек досега 
не ме е напуснал. И се надявам, че 
така ще е и в бъдеще, за да се пре-
дава опитът. За жалост, не нався-
къде е така. Това го има в чужби-
на, но го няма в България. Ние има-
ме и много колеги по света, с които 
сме в контакти. Преди два месеца 
направихме видеовръзка с Флори-
да, където Робърт Холуей направи 
операция и тя се предаваше наживо 
в ендоскопския център в 3D-образ. 
Струваше доста пари, но успях да 
го осъществя, благодарение на по-
мощта и на американците. И това е 
смисълът на обучението, школата и 
развитието.

- А какво пречи на вашите ко-
леги от големите градове – Со-

фия, Пловдив, Варна, да напра-
вят подобно нещо и да внедряват 
нови технологии?

- Аз съм коректен човек и не ис-
кам да говоря по този въпрос, но 
най-голямата причина е егото. Ще 
ви дам пример. Когато направихме 
ендоскопския център и решихме да 
обучаваме колегите си от страната, 
се намериха лекари, които ме пита-
ха защо правя това, след като тези 
хора щели да ми вземат хляба. Бъл-
гаринът е така устроен, че не оби-
ча учителите си и се страхува от ка-
дърните си ученици. А в Европа, 
ако дори само кажеш подобно не-
що, ще те изхвърлят начаса. Моя-
та максима е, че никой не може да 
спре движението на живота. Няма 
връщане назад. Проблемът в Бъл-
гария е, че имаме много закостеня-
ло мислене. Дори колегите ми мно-
го трудно приемат новите неща. А 
медицината стана високотехноло-
гична. Отмина времето на слушал-
ката и скалпела.

- Разкажете ни идеите си за но-
вата болница. Кога ще отвори 
врати?

- Идеята е да направим една ви-
сокотехнологична болница, модер-
на и различна, в която да съберем 
онкоболни пациенти и да им пред-
лагаме лечение на едно място. За-
щото сега е така – оперира се при 
нас и след месеци му се назнача-
ва лъчетерапия във Варна или хи-
миотерапия – във Велико Търново 
или Враца. Но вече е късно. И хора-
та отиват в Истанбул. А защо? За-
щото лекарите в Турция се усетиха 
и направиха всичко на едно място. 
Ние сега строим болница на 6 350 
кв. м разгъната площ, която ще раз-
полага с 84 легла и предвиждаме да 
заработи най-късно до началото на 
следващата година.

Проф. д-р Григор Горчев, дмн: 

Медицината  стана  високотехнологична – 
отмина времето на слушалката и скалпела

- Проф. Горчев, по специал-
ност Вие сте акушер-гинеколог. 
Затова и ни се иска да започнем 
с въпроса ражда ли българката? 
Във вашата болница „Света Ма-
рина” имате родилно отделение 
и можете да прецените има ли 
увеличение на раждаемостта?

- При нас има. Миналата годи-
на се родиха около 400 бебета, ко-
ето е с 50-60 повече от предходна-
та година. Но в национален мащаб 
знаете, че има отрицателен при-
раст. Акушерството в нашата бол-

Първият прием на студенти 
за новия Факултет по фармация в 
Плевен се очаква да бъде през но-
вата учебна 2015/2016  година. Кур-
сът на обучение ще е петгодишен, 
като се предвижда приемът на до 
60 студенти да е по държавна по-
ръчка. Това съобщи ректорът на 
Медицински университет Плевен 
проф. д-р Славчо Томов.

„Идеята е да създадем магис-
тър-фармацевти, които да участват 
в различни звена на производство-
то, маркетинга, фармакоикономи-
ката и реализирането на фармацев-
тични продукти. Ето защо в учеб-
ния план на новия Факултeт по 
фармация са залегнали дисципли-
ни, които са съвсем нови и които 
не се изучават в другите факулте-
ти. Именно с това нашият универ-
ситет ще бъде по-различен”, разяс-
ни проф. Томов. По негови думи, с 
новия факултет няма да се дубли-
рат съществуващите структури на 
другите три медицински универси-

тета в страната, тъй като в Плевен 
ще се подготвят кадри за нуждите 
на фармацевтичния бизнес, а не са-
мо за аптечната мрежа.

В учебния план на новата спе-
циалност са заложени по-различни 
и тясно специализирани дисципли-
ни, а проф. Томов представи и част 
от готовите вече учебници, по ко-
ито ще се обучават бъдещите фар-
мацевти. По думите на ректора на 
Медицински университет, налице 
е реален недостиг на кадри за про-
веждане на националната лекар-
ствена политика в държавните ре-
гулаторни институции чрез упра-
вление на разходите за лекарстве-
ни продукти, вземането на реше-
ния за ценообразуване, осигурява-
не на бърз достъп до фармацевтич-
ните пазари на страните от ЕС и др. 
И именно за компенсиране на тези 
недостатъци ще помогне обуче-
нието във Факултета по фармация.

Това е най-новият проект на ви-
сшето учебно заведение, който по-

лучи финансова помощ от Минис-
терство на образованието, младежта 
и науката. С решение на Министер-
ски съвет за нуждите на универси-
тета в Плевен ще се отпуснат целево 
3 800 000 лева. Проектът предвиж-
да и изграждане на нов корпус за 
Факултета по фармация, който ще е 
близо до основната сграда на Меди-
цинския университет. 

Бъдещият нов корпус ще е на 3 
етажа, разгърнатата му площ ще е 
3 500 кв. м. Освен учебни зали за 
шестте катедри на Факултета по 
фармация, ще има лаборатории, 
конферентна зала, както и две ам-
фитеатрални с капацитет 100 – 150 
души, уточни помощник-ректорът 
на Медицински университет инж. 
Олег Караджов. 

Проектирането на новата сгра-
да е вече възложено, изпълнител е 
софийска фирма и се очаква про-
ектът да е готов до края на месец 
март. Най-рано в средата на 2014-

та ще започне изграждането на но-
вия Факултет, строителните дей-
ности ще отнемат близо година и 
по предварителни разчети за за-
вършването му и за оборудване ще 
са необходими общо около 4 500 
000 лв. 

Разликата между отпуснатите 
от държавата пари и нужните ще 
се поеме от собствените средства 
на плевенския Медицински уни-
верситет. Това обаче няма да съз-
даде проблем, тъй като висшето 
учебно заведение е финансово ста-
билно, подчерта Ибрахим Потур-
лиев, финансов директор на уни-
верситета.

Според предварителната ин-
формация, готовият проект за от-
криване на новия Факултет по фар-
мация към МУ Плевен ще бъде де-
позиран в Националната агенция 
по оценяване и акредитация до 
края на месец март. 

В учебния план залагат на съвсем нови  дисциплини, няма да се дублират съществуващите структури

ница е като допълнителна дейност. 
Основната ни работа е насочена 
към гинекологията и раковата хи-
рургия. Така че раждаемостта ни е 
„бутикова” дейност. В нея ние за-
лагаме на качеството и затова при 
нас раждат жени от цялата страна. 
Но отново подчертавам - това не е 
основната ни дейност. А на въпро-
са ви ще кажа и това, че определе-
но социалната дейност на прави-
телствата се отразява и на раждае-
мостта в страната. Българката ми-
сли за изхранването, възпитанието 

Никой не може да спре движението на живота



ОФК „Спартак” се развива в правилната посока, а ние 
разширяваме базата за детско-юношеските школи
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- Г-н Зелов, измина един по-
лусезон, в който новосформира-
ният Общински футболен клуб 
„Спартак” игра в аматьорската 
„В” група. Говореше се за пред-
видени около 50 000 лв. за учас-
тието на състава в надпреварата. 
Стигнаха ли парите?

- Средства в размер на 50 000 лв. 
са гласувани в бюджета на Общи-
на Плевен за 2014 година. Досега в 
голяма степен парите за клуба бя-
ха осигурени от частни спонсори. 
Тук искам да изкажа благодарност-
та си към Стефчо Доровски, кой-
то е в Управителния съвет и рабо-
ти всеотдайно за финансирането, и 
на Величко Великов, който вози от-
бора за участията му като гост. Ще 
отворя една скоба – в ОФК „Спар-
так” не е само мъжкият отбор. Той 
е представителният, но общински-
ят клуб има и 7 детско-юношески 
групи, участващи в различни пър-
венства. Затова и трябва да кажа, че 
обръщаме необходимото внимание 
и на детско-юношеския футбол. 
Оттам тръгва основата. И ако ня-
маме такива школи, няма да имаме 
нито добри футболисти, нито до-
бри специалисти. Талант се гради с 
години. И когато имаш школа е ло-

Алексей Зелов, зам.-кмет на Община Плевен и председател на УС на ОФК „Спартак” Плевен:

Преди началото на пролетния дял на първенството на Северозападната 
„В” Аматьорска футболна група потърсихме зам.-кмета на Община Плевен 
и председател на Управителния съвет на Общинския футболен клуб „Спар-
так” Плевен Алексей Зелов, за да ни разкаже за изминалия полусезон на клуба 
и успя ли новото ръководство да се справи с проблемите, които бяха реша-
вани буквално „в крачка”. Ще припомним, че след проблемите в ПФК „Спар-
так 1919” и реалната опасност Плевен да остане без футболен отбор, през 
миналата година бе взето решение да се създаде общински клуб, който да 
започне работа „на чисто” и да гради отбор от самото начало. Ето какво ни 
разказа Алексей Зелов за свършеното и плановете за тази година.

гично талантите да преминават за-
кономерно в мъжкия ти отбор.

- Такъв е и замисълът на БФС 
за картотекиране на таланти при 
аматьорите, с които да се подпис-
ват договори.

- Това се коментира напоследък. 
Смисълът е да се създаде междин-
но звено между професионалисти-
те и аматьорите. Това звено да бъде 
полупрофесионално. Т.е. една част 
от футболистите в него да са с про-
фесионални договори и клуба да 
получава права върху тях, а друга 
част да са аматьори. Знаем, че фи-
нансовите проблеми във „В”-група 
са доста характерни. И е разбира-
ема такава стъпка. Ако тя бъде въ-
ведена, мястото на ОФК „Спартак” 
ще е в нея. И ние ще преминем на 
професионална основа с добрите 
ни футболисти. Като получаваме и 
съответните средства от евентуал-
ни трансфери.

- А стигнаха ли парите, пък 
било то и от спонсори, през из-
миналия сезон за издръжката на 
състава?

- Парите стигнаха. Нямаме не-
разплатени ангажименти към ни-
кого – БФС, футболисти, треньо-
ри, обслужващ персонал. Община 

Плевен оказа много сериозна под-
крепа в материално-техническото 
осигуряване. И голяма част от та-
зи заслуга е на кмета проф. д-р Ди-
митър Стойков, който ни подкрепи 
изцяло. Стадион „Плевен” е добро 
съоръжение, след като през 2012 
година с помощта на държавата бе 
направен ремонт на някои сектори 
и е сертифициран за „Б” група, но 
поддръжката му е скъпа, и за това 
Общината помага. Помощните иг-
рища също са наболял проблем, 
който намира вече своето разреше-
ние. Буквално в края на миналата 
година разорахме едното игрище, 
валирано беше и го засяхме. Пред-
стои да се огради и децата, юноши-
те и мъжете ни да тренират пъл-
ноценно на него. И така наречена-
та Трета база до стадион „Белите 
орли” възнамеряваме да използва-
ме активно за тренировки. Макар 
и трудно и с много казуси за раз-
решаване, ОФК „Спартак” върви 
в правилната посока и разширява-
ме базата в интерес на детско-юно-
шеската школа. В това направление 
взехме решение да не се плащат и 
такси за тренировки в клуба. Не-
ка не се забравя, че Общината има 
свои специалисти в УСШ и като се 

прибавят и специалистите в Спорт-
ното училище, това, което правим, 
е да ги ползваме ефективно, а роди-
телите да са сигурни, че няма да се 
събират допълнително пари за под-
готовка. Средствата ще се осигуря-
ват от бюджета и от спонсори.

- Вече като зам.-кмет по фи-
нансите да Ви попитаме - пред-
виждате ли инвестиции в спорт-
ни зсъоръжения в Плевен тази 
година?

- Първо бих искал да отбележа, 
че до 2012 година инвестициите на 
Община Плевен в спортни съоръ-
жения са символични и касаят по-
скоро текущата им подръжка. Едва 
през последните две години в Пле-
вен има раздвижване и по-сериоз-
ни инвестиции. Както споменах, 
през 2012 година се направи части-
чен ремонт на стадион „Плевен”, а 
през тази година завършихме стро-
ежа на покрит плувен басейн. Ма-
кар там да има известни доуточня-
ващи процедури относно начина на 
неговото стопанисване, смятам, че 
в най-скоро време те ще приклю-
чат, а басейнът ще заработи. На-
шият град отдавна имаше нужда 
от подобно съоръжение и точно за-
ради това, въпреки затрудненията 

с осигуряване на финансиране на 
строителството на обекта, общин-
ското ръководство намери необхо-
димите средства да го завърши. 

-Какво следва от тук нататък? 
-Община Плевен е кандидат-

ствала с голям проект за изгражда-
не на спортен комплекс, включващ 
цялостен ремонт на стадион „Пле-
вен”, ремонт на едно помощно иг-
рище и изграждане на нова модер-
на спортна зала на мястото на ко-
лопистата. На този етап държавата 
осигури 2 млн. лв. за изграждането 
на тази зала, които не са достатъч-
ни, но това все пак е някакво нача-
ло. И ако се върви в тази посока, в 
следващите години Плевен може да 
има един добър спортен комплекс. 
Осигурените пари ще бъдат усво-
явани по съответен ред – проекти-
ране, демонтаж на съществуващи-
те съоръжения и т. н. 

- Имаше и един проект за из-
граждане на лекоатлетическа 
писта в комплекса над стадиона. 
Запознат ли сте с него и на какъв 
етап е той?

- Има такъв проект. Той е готов. 
Имаме различни идеи за търсене на 
начини за финансирането му. Еди-
ният бе, когато кандидатствахме 
пред правителството за изгражда-
не на спортен комплекс, а вторият е 
за търсене на финансиране от Ми-
нистерството на младежта и спор-
та. Но и там има някои пречки, тъй 
като стойността му е над милион и 
половина, а министерството няма 
такъв ресурс. Те финансират дей-
ността на клубовете, а това означа-
ва игрището да се отдаде на клуб, 
който пък да кандидатства за фи-
нансиране. По това направление 
все още работим. 

Отборът на Общинския футболен 
клуб „Спартак” завърши в края на фев-
руари серията си от контролни сре-
щи при подготовката си за новия сезон. 
Съставът, воден от Бойко Цветков, запи-
са в последната си контрола загуба с 4:0 
в Свищов. По думите на треньора Цве-
тков, момчетата са били изморени, тъй 
като са изиграли два мача за три дни. То-
ва е била и причината за неуспеха. 

През зимната пауза съставът изигра 
общо шест мача. В тях тимът на ОФК 
„Спартак” победи само веднъж – с 2:0 
юношите на ловешкия „Литекс” и завър-
ши наравно в две от срещите – с „Ботев” 
/Луковит/ и с „Локомотив” /Горна Оря-
ховица/, съответно 3:3 и 1:1. Три пък бя-
ха пораженията - 1:2 от „Етър” /Велико 
Търново/ и със същия резултат от „Бо-
тев” /Враца/. Към неуспехите се приба-
ви и този от отбора на „Академик”, запи-
сан в Свищов.

През зимната пауза в отбора на „Спар-
так”  дойдоха трима нови футболисти - 
Альоша Илиев и защитникът Владимир 

Мястото ни е в челната тройка на първенството „Плевен” треньорът Бойко Цветков спо-
дели, че подготовката на момчетата му е 
минала по план. Целта е била да се обиг-
рае съставът, в който са влезли нови по-
пълнения, и е работено по тъй необхо-
димата на всички игрова дисциплина. 
„Има още неща за изчистване, тъй като 
това не става за месец-два, а за по-дълъг 
период от време, но на този етап от под-
готовката съм доволен от постигнатото. 
Изиграхме няколко контроли, които по-
казаха временното ни състояние. За все-
ки мач момчетата ще излизат мобилизи-
рани и с желание за победа. Първите пет 
отбора във временното класиране са рав-
ностойни и всичко ще зависи как ние ще 
подходим към всеки един мач от програ-
мата. Затова и смятам, че мястото ни е в 
челната тройка на първенството”, обяс-
ни Бойко Цветков. Той не скри, че сред 
основните проблеми днес са условия-
та за тренировки и базата. „Друг наш 
проблем преди старта на първенството 
е, че нямаме типичен централен напа-
дател. Но в момента играем успешно и 
без такъв пост. Можем да се справим и 
без централен нападател”, допълни тре-
ньорът на ОФК „Спартак”.

Бойко Цветков,  треньор на ОФК „Спартак”  Плевен:

Русинов. Двамата до скоро бяха футбо-
листи на луковитския „Ботев”. От со-
фийския „Левски” към тима се присъе-
дини Пламен Илиев. Футболистът е ро-
ден в Плевен и ще играе на крилото. 

Отборът ни пък беше напуснат също 
от трима футболисти - Милен Тодоров, 

Васил Бънов и Ивайло Дангуров.
Първият от мачовете на футболисти-

те ни беше на 2 март. На стадион „Пле-
вен” нашите играха с „Локомотив” /Ме-
здра/. 

Преди началото на пролетния дял 
на първенството специално за вестник 

Северозападна 
„В“ група - програма 

пролетен полусезон 2013/2014 г.
 XVI кръг - 2 март, неделя, 14.30 ч.
Спартак (Плевен) - Локомотив 2012 (Мездра)
XVII кръг - 9 март, неделя, 14.30 ч.
Видима-Раковски (Севлиево) - Спартак (Пл.)
XVIII кръг - 16 март, неделя, 14.30 ч.
Спартак (Плевен) - Ситомир (Никопол)
XIX кръг - 23 март, неделя, 14.30 ч.
Гигант (Белене) - Спартак (Плевен)
XX кръг - 30 март, неделя, 17.00 ч.
Спартак (Плевен) - Ботев (Луковит)
XXI кръг - 6 април, неделя, 17.00 ч.
Спартак (Плевен) - Трявна (Трявна)
XXII кръг - 13 април, неделя, 17.00 ч.
Левски 2007 (Левски) - Спартак (Плевен)
XXIII кръг - 18 април, петък, 17.00 ч.
Спартак (Плевен) - Локомотив (Г. Оряховица)
XXIV кръг - 27 април, неделя, 17.00 ч.
Павликени (Павликени) - Спартак (Плевен)
XXV кръг - 4 май, неделя, 18.00 ч.
Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)
XXVI кръг (междинен) - 8 май, четв., 18.00 ч.
Ком (Берковица) - Спартак (Плевен)
XXVII кръг - 11 май, неделя, 18.00 ч.
Спартак (Плевен) - Партизан (Червен бряг)
XXVIII кръг - 18 май, неделя, 18.00 ч.
Бдин 1923 (Видин) - Спартак (Плевен)
XXIX кръг - 23 май, петък, 18.00 ч.
Спартак (Плевен) - Ботев 2008 (Козлодуй)
XXX кръг - 1 юни, неделя, 18.00 ч.
Етър (Велико Търново) - Спартак (Плевен)



Четящи деца, бебешко училище за класическа 
музика и любовна лирика на руски език
Това са част от проявите в библиотеката за юбилейната годишнина 
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та. И до днес поетесата си спом-
ня как през 1983 година Сергей й 
задава въпроса „Ти можеш ли да 
спреш неуловимото?”. А отгово-
рът е даден през 2012 година. По 
думите на Весела Димова, причи-
ната за закъснението е, че са й би-

ли нужни близо 30 години, за да 
намери някакъв отговор. 

Доц. д-р Илиев е приятел и със 
съпруга на Весела Димова. През 
студентските си години двамата 
са музикален дует. 

И докато участието в книгата 

отпечатан за 50-годишния юби-
лей на доц. Илиев. Тримата при-
ятели опазват тайната за създа-
ването на стихосбирката до рож-
дения му ден - 22 декември 2013 
година. Подаряват му я, опако-
вана като „матрьошка”скрита в 
множество различни по големи-
на кашони и кутии, увита в раз-
ноцветни хартии и панделки.

Юбилярът с вълнение си 
спомня как след тържеството се 
прибира вкъщи и прочита сти-
ховете на един дъх. Изданието 
толкова го вдъхновява, че той 
решава да направи официално 
представяне. Което и става – то-
зи път на рождения ден на проф. 
д-р Славчо Томов, един от прия-
телите, спомогнал за издаването 
на книгата. 

А след като доц. Илиев по-
лучава увереност и подкрепа на 
поетичните си находки и талант, 
очакваме в бъдеще да видим и 
прочетем и други негови твор-
би. Една от тях вече бе предста-
вена на рождения ден на музи-
калната му дуетна половинка от 
студентските години.

за д-р Весела Димова е 13-тата й 
издадена стихосбирка, за доц. д-р 
Сергей Илиев това е първата кни-
га със стихове. Идеята лирични-
те послания да стигнат до повече 
читатели и почитатели е на доц. 
Емилияна Конова, 
която 

също е приятел на 
двамата медици. Днес тя е уп-
равител на Медицински център 
„Клиничен институт за репродук-
тивна медицина „Света Елисаве-
та”, но малко хора знаят, че също 
пише. 

Книгата „Вярата в теб” носи 
името на едно от стихотворения-
та в нея и първият й екземпляр е 

„Вечер на приятелството” на-
рекоха представянето на книгата 
„Вярата в теб” авторите й доц. д-р 
Сергей Илиев и д-р Весела Димо-
ва. Културната проява събра мно-
жество почитатели и ценители на 
изкуството. Авторите се бяха по-
старали да разнообразят презен-
тацията с вокални и инструмен-
тални изпълнения. 

Денят на представянето на 
„Вярата в теб” съвпадна с рожде-
ния ден на ректора на Медицин-
ския университет в Плевен проф. 
д-р Славчо Томов, който е съпруг 
на Весела Димова и приятел от 
студентските години на Сергей 
Илиев. 

Двамата автори на стихосбир-
ката са приятели от близо 30 годи-
ни. Запознават се в първи курс на 
Медицинския университет. През 
1983 година започват да си разме-
нят бележки и писма със стихо-
ве - единият допълва другия. По-
етичните послания са „нахвърля-
ни” на тетрадки от лекции, както 
и на пишеща машина. В по-ново 
време дуетният диалог се пренася 
на електронната поща на двама-

„Вечер на приятелството” представи 
поетичен дует, писал близо 30 години

60-годишен юбилей отбе-
лязва тази година Регионална-
та библиотека „Христо Смир-
ненски” Плевен. Тя е учредена 

на 1 юли 1954 година като Ок-
ръжна библиотека с акт на Съ-
вета на депутатите на трудещи-
те се, предвестник на сегашния 
Общински съвет. Започва се с 
трупането на книжен фонд и за 
шест месеца са събрани над 9 
000 тома. 

Официалното откриване за 
граждани става на 25 декември. 
Тогава Коледа не се празнува 
и затова в днешни дни е малко 
трудно да бъде определена дата 
за официалния празник. „При-
ели сме това да става месец по-
рано – около 25 ноември”, зая-
ви директорът Аня Михова. По-
ловинвековното си съществува-

не библиотеката отбеляза с пи-
щен празник и много гости, де-
сет години по-късно ръковод-
ството е приело нов подход в 
отбелязването на юбилея – по-
край обичайните прояви, всеки 
месец да има и по едно крупно 
мероприятие, посветено на го-
дишнината.

Първото вече се случи през 
януари – вечер, посветена на 
90-годишнината от рождение-
то на Катя Попова. Тя е избра-
на неслучайно за началото, за-
щото е един от най-обичаните 
граждани на Плевен, независи-
мо от смяната на поколенията. 
През февруари беше представе-
на био-библиографията на по-
ета Георги Константинов, съв-
местен продукт на библиотека-
та и Община Плевен по случай 
70-годишнината на именития 
ни съгражданин.

През март предстои пилот-
ното издание на „училището” 
по класическа музика за бебета. 
Слушането на такава сериозна 
музика влияе положително вър-
ху поведението на малките де-
ца, те стават по-кротки, спят 
по-добре, а и без да влагат уми-
съл, свикват със специфичните 
звуци. Така че в бъдеще, когато 
посещават концерти, опери или 
оперети, те вече ще имат необ-
ходимата култура за слушател 

на класическа музика. Също 
през март ще бъде обявен реги-
онален детски творчески кон-
курс „Четящите деца и модерна-
та библиотека” за рисунка, есе, 
стихотворение и разказ на бъл-
гарски и английски. Резултати-
те от него ще станат ясни през 
септември, когато учениците се 

върнат от лятната ваканция. То-
гава и творбите ще бъдат събра-
ни и оценени. За формата, чрез 
която ще бъдат представени на 
широката публика, ще се мисли 
по-късно. 

През април пък е Маратонът 
на четенето, свързан с Между-

народния ден на книгата и дет-
ското четене. Една миналого-
дишна инициатива през 2014-та 
се завръща с нов размах. През 
2013 бе проведен рецитатор-
ски конкурс в различни възрас-
тови групи, посветен на годиш-
нина от рождението на Христо 
Смирненски. „Към него голям 

интерес проявиха хора с жела-
ние да рецитират, затова тази 
година сме решили конкурсът 
да бъде разширен тематично”, 
разкри Аня Михова. Той пак ще 
носи името на Христо Смир-
ненски, но вече ще е конкурс за 
рецитиране на български авто-

ри. Инициативата ще е през ок-
томври във връзка с Деня на по-
езията. Стихотворните прояви 
ще имат още едно издание през 
годината. В края на юни ще бъ-
де организирана вечер на лю-
бовната лирика на руски език 
„Вечная любовь” с ученици от 
Гимназията с преподаване на 
чужди езици. Тя пък е посвете-
на на важни дати от живота на 
Александър Сергеевич Пуш-
кин, Михаил Лермонтов и Ан-
на Ахматова.

В началото на юни е Меж-
дународният ден на детето. По 
случай празника Регионална 
библиотека „Христо Смирнен-
ски” ще организира концерт на 
музикални дарования от Наци-
оналното училище по изкуства-
та „Панайот Пипков”. „Малки-
те музиканти постоянно търсят 
възможност за изява и ние им 
предоставяме сцена за това”, 
споделя Аня Михова. 

През първия месец от ва-
канцията продължава и тради-
ционният летен университет 
„През юли в игротеката”, който 
стана изключително популярен 
сред децата след преместването 
на библиотеката в сграда „Гена 
Димитрова”. Тази година оба-
че, той ще приключи по нов на-
чин – с хепънинг в двора на зда-
нието.


